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Indledning 

I det igangværende skoleår har overskrifter som: ”Halvdelen af lærere mener: Lektiecafé er 

spild af tid ”, ”Forældre: Kun lærere som lektiecafé-hjælpere, tak”, ”Forældre vil ikke sende deres 

børn i lektiecafé”, ”Lektiehjælp gavner ikke de svage elever” og ”Lektiecafeer er en god idé”  

præget aviser og andre nyhedsmedier. Disse mange overskrifter og den store debat om den 

nye folkeskolereforms tilbud om faglig fordybelse og lektiehjælp har vækket min interesse for 

at undersøge, hvordan det står til ude i den danske folkeskole med lektiehjælpsdelen i 

tilbuddet om faglig fordybelse og lektiehjælp, og dermed hvad baggrunden er for at indføre 

lektiehjælp som en del af den længere skoledag.  

 

En Norsk undersøgelse, foretaget i perioden 2011-2013 viser, at frivillig lektiehjælp ikke 

synes at virke støttende i arbejdet med social udligning, men snarere hæmmende. Den viser, 

at de fagligt stærke elever får mest ud af lektiehjælpen, og at de fagligt svageste elever får 

mindst. (Backe-Hansen, Bakke, & Huang 2013:17) 

 

Dette forskningsresultat fra Norge stemmer ikke overens med københavnerskolen 

Katrinedals Skoles egen undersøgelse. Skolen er forskningsprofilskole i almenpædagogik, og 

skolens undersøgelse af elevernes deltagelse i Obligatorisk Opgavevejledningstimer i 6. – 8. 

klasse i skoleårene 2012-2014 viste blandt andet følgende: 

 

 ”elever, der tidligere ikke har oplevet sig selv som dygtige, nu oplever, at de er blevet 

dygtigere.”  (Katrinedals Skole 2014b:1) 

 

Derfor kunne det, som kommende lærer med hovedfaget matematik, være spændende at 

afdække lektiehjælpstilbuddets nuværende lokale tilstand på Katrinedals Skole, ved at 

undersøge om lektiehjælpen (Obligatorisk Opgavevejledning, OPV) er støttende for elever i 

matematikvanskeligheder, løfter deres faglige niveau og støtter arbejdet med at mindske 

betydningen af social baggrund. Eller om den, ligesom tendensen fra den norske forskning, er 
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med til at fastholde forskellene. Såfremt dette er tilfældet vil jeg komme med forslag til 

organisationsmæssige forbedringer. 

Problemformulering 

Hvordan kan lektiehjælpen organisationsmæssigt forbedres med det sigte at løfte det faglige 

niveau hos elever i matematikvanskeligheder og dermed støtte arbejdet med at mindske 

betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater? 
 

Jeg har valgt at bruge betegnelsen i matematikvanskeligheder. Dette har jeg valgt at gøre, da 

jeg ikke ser matematikvanskeligheden som, noget der udelukkende skyldes indre 

psykologiske faktorer, men ligeledes ydre, som værende sociale og didaktiske faktorer. (Jess, 

Skott & Hansen 2013:15) 

 

Med begrebet social baggrund har jeg valgt at foretage en afgrænsning. Jeg har valgt at tage 

udgangspunkt i social baggrund som værende, helt konkret, forældres ressourcer til at kunne 

hjælpe og støtte deres børn i faglige sammenhænge, samt engagere sig i deres skolegang.  

 

Jeg har ligeledes, for at afgrænse mit problemfelt, valgt ikke at se på forskellige typer af lektier 

og diskutere hvorvidt disse er gavnende for elevers faglige niveau, men blot valgt at se på 

lektier som de aktiviteter læreren rammesætter, at eleverne skal arbejde med uden for den 

faglige undervisning. 

Metode 

For at undersøge, hvordan lektiehjælpen fungerer og ud fra dette, hvordan den 

organisationsmæssigt kan forbedres, vil jeg først redegøre for, hvad baggrunden er for den 

nye folkeskolereforms tilbud om lektiehjælp. Her vil jeg søge svar nationalt hos 

Undervisningsministeriet og kommunalt i København.  
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Herefter vil jeg kort redegøre for rammesætningen af Obligatorisk Opgavevejledning (OPV) på 

Katrinedals Skolen i Vansløse, da dette er skolen jeg har været i praktik på samt foretaget 

mine undersøgelser på. 

 

For at besvare på min problemformulering vil jeg benytte i Cato Bjørndals model Vurdering 

som en kontinuerlig proces som mit bachelorprojekts undersøgelsesmæssige design. 
 

Jeg vil foretage en vurdering af lektiehjælpen (OPV-tiden) på Katrinedals Skole for, at kunne 

komme med forslag til, hvordan lektiehjælpen kan forbedres organisationsmæssigt. 

 

Cato Bjørndal ser vurdering af en pædagogisk virksomhed som en kontinuerlig proces af 

konstatering, vurdering og forbedring: 

 

(Bjørndal 2003:17) 

 

Konstatering: ”systematisk indsamling af informationer om forudsætninger, processer og 

resultater for/af den pædagogiske virksomhed med fokus på visse kriterier” (Ibid.: 19) 

 

Vurdering: ”beskrivelse og analyse af pædagogisk virksomhed i dens kontekst” (Ibid.:19) 

 

Forbedring: ”en vurdering af, om den pædagogiske virksomhed bør opretholdes – eller om 

praksis på en eller anden måde kan forbedres.” (Ibid.:19 – 20) Denne forbedring er baseret på 

Konstatering

VurderingForbedring
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en vurdering og skal ifølge Bjørndal fortages på baggrund af det indsamlede og analyserede 

materiale. (Ibid.:20) 

 

I konstateringsfasen vil jeg foretage en kortlægning af, hvordan lektiehjælpen (Obligatorisk 

Opgavevejledning, OPV) praktiseres på Katrinedals Skole, og herunder hvilken effekt denne 

har på elever i matematikvanskeligheder, og om lektiehjælpen støtter arbejdet med at 

mindske betydningen af social baggrund. 

 

Min kortlægning vil bestå af tre forskellige empiriske undersøgelser på Katrinedals Skoles 7. 

årgang. En hovedundersøgelse og to supplerende undersøgelser. 

 

Hovedundersøgelse:  

 To videoobservationer 

 

Supplerende undersøgelser: 

 Et interview 

 En spørgeskemaundersøgelse 

 

”… to vurderingsmetoder kan imidlertid fungere som fine supplementer til observation: 

Interview og spørgeskema.” (Ibid.:101) 

 

Dernæst vil jeg foretage en vurdering af Katrinedals Skoles OPV-tid ved at analysere mine 

indsamlede empiriske data. Min analyse vil være inddelt i tre afsnit, der med forskellige fokus 

skal støtte mit arbejde med at vurderer lektiehjælpen med udgangspunkt i min 

problemformulering. I disse afsnit vil jeg kortlægge karakteristiske mønstre, som enhver 

analyse ifølge Bjørndal må indeholde (Ibid.:129). Dette gør jeg for ikke efterfølgende at 

konkludere og foreslå forbedringer på tilfældige hændelser. 

 

To teoretikere vil være gennemgående i hele min analyse. Knud Illeris og hans teori om 

læring, og især den del der omhandler barrierer mod læring, og Arne Engströms og hans 

opdeling af årsager til matematikvanskeligheder. 



 
 Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2015 
Emil Pehrson 22. april 2015 Bacheloropgave i matematik   
z110344  Læreruddannelsen Zahle 
    

 Side 8 af 74 

 

De tre afsnit er: 

 Elever i matematikvanskeligheders arbejde med matematikfaglige problemer 

 

I første del af min analyse vil jeg gøre brug af Michael Wahl Andersen, Olof Magne, 

Mark H. Ashcraft, Steve Chinn og Richard Ashcroft for at belyse betydningen af 

nervøsitet og angst i forhold til matematiklektier i OPV-tiden. Ligeledes vil jeg bruge 

Einar M. Skaalvik og hans sammenfatning af forskning om målorienteringer for at få en 

forståelse af, hvad der i OPV-tiden motiverer elever i matematikvanskeligheder. 

 

 OPV-lærerens støtte ved matematikfaglige problemer 

 

I anden del vil jeg inddrage Lena Lindenskov og Peter Wengs begreb/metafor 

regnehuller i min analyse af OPV-lærerens samspil med eleverne. Derudover vil jeg 

bruge Skaalviks sammenfatning af forskning om målorienteringer for at undersøge om 

OPV-læreren er en medvirkende faktor til den didaktiske og psykologiske årsag til 

matematikvanskeligheder. 

 

 Forældres ressourcer i forhold til at kunne hjælpe og støtte deres børn i faglige 

sammenhænge, samt engagere sig i deres skolegang 

 

I tredje del vil jeg benytte Kristine Jess, Jeppe Skott og Hans Christian Hansens teori om 

betydningen af forældrenes opmuntring af og forventninger til deres barn i relation til 

den sociologiske årsag til matematikvanskeligheder. 

 

Afslutningsvist vil jeg på baggrund af min vurdering komme med forslag til forbedringer af 

lektiehjælpen i relation til min problemformulering. Disse forslag til forbedringer er som 

udgangspunkt tiltænkt lektiehjælpen på Katrinedals Skolen, men vil kunne anvendes på andre 

skoler. 
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Baggrund for den nye folkeskolereforms tilbud om lektiehjælp 

Den nye folkeskolereform 2014 

Med den nye folkeskolereform 2014 er følgende tre overordnede nationale mål fastsat: 

 

1. ”Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.    

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 

   

3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for 

professionel viden og praksis.”  

(Undervisningsministeriet 2014b) 

Et af folkeskolereformens tiltag for, at udfordre alle elever og mindske betydningen af social 

baggrund er at folkeskolen skal tilbyde eleverne lektiehjælp. 

Undervisningsministeriet skriver blandt andet følgende om lektiehjælp og faglig fordybelse: 

”Bestemmelsen [§ 15, stk. 2: Der skal etableres tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse inden 

for undervisningstiden] medfører, at skolen har pligt til at tilbyde faglig støtte med henblik på at 

sikre, at eleverne får et tilfredsstillende udbytte af undervisningen. I det omfang der som led i 

undervisningen gives eleverne hjemmearbejde eller lektier – dvs. opgaver der skal gennemføres 

eller færdiggøres efter skoledagen – medfører dette en pligt til at give eleverne mulighed for at 

få hjælp hertil, herunder fx ved en mulighed for at udføre hjemmearbejdet på skolen med støtte 

fra en kvalificeret voksen.” (Undervisningsministeriet 2014a:1-2) 

 

Rambøll Management Consulting  

Rambøll Management Consulting gennemførte fra november 2013 til januar 2014 et projekt 

om lektiehjælp og faglig fordybelse for Undervisningsministeriet. 
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Rambøll har i nedestående figur beskrevet det overordnede formål med faglig fordybelse og 

lektiehjælp. Figuren viser desuden elevmålgrupper for henholdsvis faglig fordybelse og 

lektiehjælp. Markeret med rødt er mit opgavefokus: Lektiehjælp. 

 

 

(Ramböll 2014:3) 

Rambøll skriver uddybende under lektiehjælpens formål:  

 

”Ved at give et tilbud  om lektiehjælp forsøger man at løfte  eleverne fagligt og mindske 

betydningen af deres sociale  baggrund. Det er  tydeligt for enhver, at eleverne i den danske 

folkeskole er forskelligt stillet i relation til muligheden for at få hjælp og støtte til skolearbejdet 

hjemme.” (Ibid.:5) 

 

Kvalitetsrapport 2014 for Københavns Kommunes folkeskoler 

Kvalitetsrapport 2014 for Københavns Kommunes folkeskoler udarbejdet at Børne- og 

Ungdomsforvaltningen giver et samlet overblik over kvaliteten og udviklingen af disse. 

Rapporten inddeles med udgangspunkt i de fem politisk besluttede pejlemærker for skolerne 

i København. 

 

De fem Pejlemærker: 

 Faglighed  

 Ungdomsuddannelse 

Styrkelse af elevernes faglige 
niveau

Faglig 
fordybelse

Talentindsats

(fagligt stærke elever)

Fokuserende forløb 

(elever med forskelligt 
fagligt niveau)

Lektiehjælp

Understøttelse og hjælp 

(fagligt og/eller socialt 
svage elever)

Vejledning

(elever med forskelligt 
fagligt niveau)
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 Chancelighed 

 Trivsel 

 Tillid og attraktivitet  

(Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltningen 2014:4) 

 

Af de fem pejlemærker vil jeg fokusere på Chancelighed, da Københavns Kommune her lykkes 

rigtigt dårligt med at mindske betydningen af social - og etnisk baggrund. De københavnske 

folkeskoler underpræsterer rent fagligt, og på en række skoler er det over halvdelen af 

eleverne, der ikke opnår karaktermålet mindst 2 i både dansk og matematik (Ibid.:6). 

Samtidig er der kun en lille andel, der formår at bryde den sociale arv: 

 

”Når man ser på den socioøkonomiske referencer står det klart, at det er en lille andel af de 

københavnske skoler, der lykkes med at skabe bedre eller ligeså gode resultater for deres elever, 

som man kunne forvente ud fra elevernes hjemmebaggrund.” (Ibid.:6) 

 

Med tilbuddet om lektiehjælp vil der være mulighed for at give støtte til de familier der ikke 

har ressourcerne til at kunne hjælpe deres børn med lektierne, og herigennem mindske 

betydningen af social – og etnisk baggrund 

Obligatorisk Opgavevejledning på Katrinedals Skole 

Katrinedals Skole er, som nogle andre københavnske folkeskoler, en profilskole. Katrinedals 

Skole er profilskole med fokus på forskning i almenpædagogik. Skolen igangsatte fra skoleåret 

2012/13 et forsøg med Obligatorisk Opgavevejledningstid (OPV-tid) på 6. til 8. klassetrin. På 

disse tre klassetrin havde eleverne ingen lektier hjemme, men skulle lave dem i klassens OPV-

tid. 

 

I skoleåret 2013/14 og det igangværende skoleår har skolen valgt, at fortsætte og 

implementere OPV-tid på alle skolens årgange som deres ”tilbud” om faglig fordybelse og 

lektiehjælp. I OPV-tiden, der som det fremgår af navnet er obligatorisk for alle elever, er 

følgende i fokus: 



 
 Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2015 
Emil Pehrson 22. april 2015 Bacheloropgave i matematik   
z110344  Læreruddannelsen Zahle 
    

 Side 12 af 74 

 

”I lektiemodulerne anvendes tiden til, at eleverne  

 træner discipliner, de er introduceret til i den foregående faglige undervisning    

 gør opgaver, de har påbegyndt i den faglig eller understøttende undervisning, 

færdige    

 forbereder sig på stof, de skal arbejde med i de næste faglektioner    

 arbejder med undrespørgsmål og fordyber sig i de temaer, de er blevet introduceret til   

 udfordres i forhold til deres fulde potentiale” 

(Katrinedals Skole 2014b:2) 

 

I min tid som praktikant på Katrinedals Skole var der en udbredt holdning blandt personalet 

på 7. årgang om, at OPV-tiden skulle bruges på lektiehjælp, og at den faglige fordybelse ikke 

var implementeret endnu, så hvis eleverne blev færdige med deres lektier, så kunne de læse i 

deres frilæsningsbog. Jeg har derfor markeret de to fokus, som ifølge mine samtaler med 

personalet på 7. årgang og observationer af OPV-tiden, var det OPV-tiden blev brugt på lige nu 

- altså lave lektier, forbedrede sig til kommende lektion og læse i frilæsningsbog. 

 

OPV-tiden er fysisk placeret på Katrinedals Skole, og eleverne er i egen klasse sammen med 

deres faste OPV-lærer. Hver klasse har to gange 45 minutters OPV-tid om ugen placeret i løbet 

af skoledagen. De fire klasser på 7. årgang har ikke OPV-tid på samme tidspunkt, men 

strukturen for OPV-tiden er den samme. Hver OPV-tid starter med, at de første fem minutter 

bliver brugt på, at Loggen (online lektiekalender) bliver gennemgået og eleverne på skift, i 

dialog med OPV-læreren, fortæller, hvad de skal arbejde med i denne OPV-tid. Derefter 

begynder de på deres lektier 

 

På 7. årgang praktiserer skolen stadigvæk, efter forsøgets afslutning, at eleverne ikke har 

lektier i hjemmet, men at disse skal laves i klassens OPV-tid for på den måde at; ”mindske 

chanceuligheden mellem elever med stærk og mindre stærk forældreopbakning til skolegangen”. 

(Katrinedals Skole 2014a:7) 
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I pjecen Principper for Lektiehjælp og Faglig fordybelse, uddyber Katrinedals Skole i et mindre 

afsnit, hvilke forventninger der er til elevernes forældrene. Herom skriver de blandt andet:  

 

”Forældrene skal gennem skolens tydelige kommunikation om elevernes læringsmål kunne støtte 

deres barn ved at være nysgerrige og opfordre deres børn til at fortælle, hvad de har arbejdet 

med, og hvad de har lært og kigge i bøgerne sammen med dem.” (Katrinedals Skole 2014b:2) 

Empiriindsamling – ”Konstatering” 

Design af empiriske undersøgelser 

Når man skal designe en empirisk undersøgelse omhandlende en virksomheds kvalitet, er det 

ifølge Bjørndal vigtigt, at man først vælger et fokus, som man gerne vil vurdere indenfor. 

Dernæst vælger man nogle kriterier til vurdering inden for dette fokus.  

 

”Hvis du skal vurdere en virksomhedens kvalitet, har du brug for nogle kriterier at vurdere ud 

fra.” (Bjørndal 2003:15) og ”Hvis du skal sikre et rimligt udbytte af vurderingsarbejdet, er det 

betinget af, at du vælger et klart fokus for vurdering. Du må altså med andre ord koncentrere dit 

vurderende blik på et afgrænset felt.” (Ibid.:23) 

 

Fokus: Hvordan kan lektiehjælpen organisationsmæssigt forbedres med det sigte at løfte det 

faglige niveau hos elever i matematikvanskeligheder og dermed støtte arbejdet med at mindske 

betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater? 
 

I det følgende har jeg udvalgt nogle kriterier for henholdsvist min hovedundersøgelse 

(videoobservationerne) og mine supplerende undersøgelser (interview og spørgeskema). Jeg 

har udvalgt disse kriterier på baggrund af mit fokus for dermed at undersøge et afgrænset felt. 

Kriterierne danner grundlag for, hvordan jeg har valgt at designe mine undersøgelser. 

 

Videoobservationer 

Kriterier for videoobservation: 
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 Hvordan arbejder elever i matematikvanskeligheder med at lave matematiklektier i 

OPV? 

 Hvordan gør elever i matematikvanskeligheder, verbalt og nonverbalt, opmærksom på 

sig selv, når de har brug for hjælp til matematikfaglige problemer? 

 Hvordan hjælper OPV-læreren elever i matematikvanskeligheder med deres 

matematikfaglige problemer? 

 

For at undersøge ovenstående kriterier valgte jeg at gøre brug af en kvalitativ 

undersøgelsesmetode i form af videoobservation. Dette gjorde jeg, da jeg var interesseret i at 

indhente mange oplysninger med udgangspunkt i en lille gruppe elever, her elever i 

matematikvanskeligheder og OPV-lærerens hjælp til dem. 

 

Fordelene ved videooptagelse som observationsmetode er at ”fastholde observationer fra et 

pædagogisk øjeblik … der ellers ville have været blevet glemt” (Ibid.:83) og dermed opnå en stor 

detaljerigdom, i form af non-verbale og verbale signaler, til forståelse af komplekse 

kommunikations- og sammenspilsprocesser.  

 

For at kunne lave en kvalificeret udvælgelse af, hvilke elever der var interessante at observere 

i OPV-tiden, talte jeg en del med de to klassers matematiklærer i den første uge. Her foreslog 

han en elev fra hver klasse (CA fra 7.C og LO fra 7.D), som han vurderede som elever i 

matematikvanskeligheder.  

 

Bjørndal skelner mellem to former for observationer; observation af første - og anden orden. 

Her valgte jeg, at foretage en observation af første orden som ifølge Bjørndal er ”Når læreren, 

eleven, den studerende eller en udenforstående observere den pædagogiske situation og har 

dette som primære opgave.” (Ibid.:34), da jeg var interesseret i at observere OPV-tiden, som 

den ville foregå en hel normal dag uden min påvirkning. Jeg havde derfor planlagt at være 

kameramand i den forstand, at jeg kunne dreje kameraet og zoome ind og ud, når det stod på 

stativet, og filme de to elever, jeg var interesseret i at observere.  
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Jeg erfarede hurtigt, at jeg tiltrak for meget opmærksomhed ved selv at være i lokalet, og at 

dette havde en betydning for observationens kvalitet. Da eleverne kendte mig, havde de en 

tendens til at spørge mig om hjælp. Dette mundende ud i, at jeg måtte erkende, at ”… den 

situation og de(n) person(er), du observerer, til en vis grad også afspejler din tilstedeværelse” 

(Ibid.:47-48) og at jeg dermed udgjorde en af Bjørndals nævnte fejlkilder; forstyrrelser og 

tilfældigheder under selve observationen. Dette resulterede i, at jeg måtte forlade 

videoobservationerne i de fire kommende OPV-timer (to med hver klasse) og dermed kun 

sætte kameraret op, indstille det på de elever, der var interessante for min observation og så 

forlade lokalet igen. 

 

Inden selve videoobservationen, der startede i anden uge af min praktik, gjorde jeg mig nogle 

overvejelser omkring, hvilken grad af åbenhed jeg var interesseret i at have, overfor de 

observerede i forhold til formålet med min observation. 

 

På grund af lovmæssige forhold indhentede jeg i min første praktikuge samtykke fra de to 7. 

klassers forældre vedrørende filmning af deres børn. Jeg besluttede mig desuden for at have 

en høj grad af åbenhed overfor eleverne. Derfor informerede jeg dem om, at jeg ville 

undersøge, hvordan de arbejdede i deres OPV-tid. Jeg talte yderligere med de to elever, der 

var i fokus på alle observationerne, og fortalte dem, at jeg syntes, at de arbejdede på en 

spændende måde, og at jeg gerne ville have dem i fokus. Det syntes de begge var spændende, 

og den ene fortalte mig i anden observationsuge efter OPV-tid, da jeg kom for at hente 

videokameraet, at hun faktisk helt havde glemt, at det stod og filmede hende. 

 

Inden selve observationsugen havde jeg ligeledes skrevet en mail til de to OPV-lærere, hvori 

jeg spurgte om lov til at videoobservere nogle elever i deres OPV-tid. Jeg besluttede mig for at 

have en lav grad af åbenhed over for de to OPV-lærere, ved at undlade at fortælle, jeg også var 

interesseret i observere deres hjælp til de to elever   

 

”En fordel ved en lav grad af åbenhed kan være en mindre risiko for, at observatøren påvirker de 

observeredes adfærd.” (Ibid.:53) 
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Jeg observerede i alt tre gange 45 minutters OPV-tid med hver af klasserne og har udvalgt to 

klip (videoobservation 1 og 2). Første videoobservation med klasserne var som tidligere 

beskrevet præget af fejlkilden; forstyrrelse og tilfældigheder under observation, hvilket jeg 

vurderede til at være en for stor fejlkilde til at bruge observationen. I de fire kommende OPV-

tider (to med hver klasse) oplevede jeg kun i de to udvalgte videoklip, at de observerede 

elever arbejdede med matematik. Jeg har derfor valgt at gøre brug af disse to videoklip i min 

bacheloropgave. Disse to klip har jeg transskriberet.  

 

Videoobservation 1 (Bilag 1 – Videoobservation 1)  

I denne OPV-tid med 7.C filmes CA, der af klassens matematiklærer blev udpeget til at være en 

dreng i matematikvanskeligheder, som skal lave matematiklektier med klassekammeraten 

PH. Klassens OPV-lærer er TR, der er nyuddannet folkeskolelærer, med linjefagene dansk, 

historie og tysk. TR underviser klassen i dansk og tysk. 

 

Videoobservation 2 (Bilag 2 – Videoobservation 2) 

I denne OPV-tid med 7.D filmes pigen LO, der ligesom CA også blev udpeget som en elev i 

matematikvanskeligheder. LO arbejder med sine matematiklektier, ved siden af sin rigtig gode 

veninde CL, som ifølge klassens matematiklærer klarer sig godt i matematik. Klassens OPV-

lærer er AN, der er indskolingslærer med linjefagene engelsk, musik og billedkunst. AN har 

kun klassen i OPV. 

Interview og spørgeskema 

Jeg har foretaget to supplerende undersøgelser til min hovedundersøgelse. Jeg har valgt at 

gøre brug af interview og spørgeskema da dette ifølge Bjørndal ”… giver mulighed for at få øje 

på detaljer, der ellers kunne blive overset – og for at forstå den interviewedes perspektiv på en 

bedre måde, sammenlignet med ensidig, ydre observationer.” (Ibid.:101) 

 

Nedenfor har jeg, i relation til Bjørndals forslag om opstilling af kriterier forude for empiriske 

undersøgelser, opstillet et kriterium for de supplerende undersøgelser. 

 

Kriterium for interview og spørgeskema 
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Hvordan støtter OPV-tiden arbejdet med at mindske betydningen af social baggrund i forhold til 

faglige resultater? 
 

I det følgende vil jeg redegøre for de bagvedliggende overvejelser, der danner grundlag for 

udformningen af de supplerende undersøgelser. 

Interview 

Jeg valgte at interviewe CL og LO fra videoobservation 2, da jeg var interesseret i at forstå 

deres oplevelse af den matematikfaglige lektiehjælp i OPV-tiden, samt undersøge hvordan 

deres forældres ressourcer er i forhold til at hjælpe med matematiklektierne, samt engagere 

sig i deres skolegang.  

 

Jeg valgte at foretage en mindre kvalitativ undersøgelse i form af et interview med en lav grad 

af struktur, som ifølge Bjørndal omtales som et interview ved brugen af interviewguide og 

Steiner Kvale som et semistruktureret interview. Dette valgte jeg at gøre, da jeg var åben over 

for forskellige typer af informationer og interesseret i at kunne forfølge disse, men stadigvæk 

ville sikre mig at indsamle informationer i relation mit kriterium for interviewet. (Ibid.:103) 

(Kvale & Brinkmann 2009:144) 

 

Jeg valgte i relation til Kvales beskrivelse af et semistruktureret interview at udarbejde to 

interviewguider, hvori den ene indeholdt forskningsspørgsmål, som var udarbejdet i relation 

til mit kriterium for interviewet, og den anden indeholdt interviewspørgsmål, som var 

formuleret i dagligdagssprog, der passede til de interviewede, samt havde til formål at svare 

på forskningsspørgsmålene. (Ibid.:152) 

 

Forskningsspørgsmål: 

 Hvordan opleves den matematikfaglige lektiehjælp i OPV? 

 Hvordan er ressourcerne i hjemmet i forhold til faglig støtte i matematik og 

forældreengagement? 
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Idet at jeg havde en så lav grad af struktur i interviewet, men stadigvæk gerne ville indsamle 

informationer inden for mine forskningsspørgsmål, havde jeg en bevidsthed om, at jeg måtte 

anvende mange opfølgningsspørgsmål for at få eleverne til at uddybe deres udsagn. Her havde 

jeg især fokus på at frembringe spontane beskrivelser fra de interviewedes side og tilstræbte  

dette ved at have opfølgningsspørgsmål af deskriptiv form. (Ibid.:153) 

 

På grund af den lave grad af stuktur i interviewet og min gode relation til de interviewede, så 

jeg det ikke relevant at begynde interviewet med baggrundsspørgsmål, som ifølge Bjørndal 

giver en afdæmpet situation, men i stedet, for at skabe et godt klima, valgte jeg at foretage et 

gruppeinterview med de to piger og ikke to individuelle. De to piger, der interviewedes, er 

rigtig gode veninder, og her så jeg det som en klar fordel at interviewe dem sammen, for at de 

skulle føle sig trygge. En ulempe ved at interviewe pigerne sammen var dog, at der kunne 

være identitet på spil, hvilket kunne have en indflydelse på pigernes svar. Jeg vurderede at 

fordelen opvejede denne ulempe.  

 

”Kvaliteten af den information, du indsamler gennem interview afhænger af klimaet, du formår 

at skabe.” (Bjørndal 2003:105) 

 

Jeg havde ligeledes, for at skabe et godt klima, valgt at foretage en indledende briefing, 

hvorigennem jeg fortalte de to piger om formålet med interviewet. Her prøvede jeg at skabe et 

klima, hvor pigerne fik et indtryk af at de var eksperter inden for et område, som jeg gerne 

ville blive klogere på. Grunden til at jeg gjorde dette, var at jeg gerne ville undgå en situation, 

hvor pigerne fik en følelse af at de skulle præstere noget specielt, hvilket ville føre til en 

forringelse af interviewet. 

 

Jeg valgte under selve interviewet at gøre brug af min iphone som lydoptager. Dette gjorde, at 

jeg kunne have min fulde opmærksomhed på de interviewede og sørge for at stille fornuftige 

opfølgende spørgsmål og udvise interesse - have øjenkontakt og vise opmærksomhed gennem 

kropssprog. 
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”Brug af lydoptager sikrer mere nøjagtige og fuldstændige informationer” og det giver 

intervieweren ”… bedre mulighed for at ’være til stede’ i samtalen – i stedet for at forsvinde ned i 

notatblokken.” (Ibid.:109) 

 

Interviewguiden ligger som bilag 3 (Bilag 3 - Interviewguide) og transskriberingen som bilag 

4 (Bilag 4 – Interview). 

Spørgeskema 

Jeg udformede i relation til mit kriterium for interview og spørgeskema et spørgeskema. Jeg 

havde i modsætning til de metodiske overvejelser for videoobservation og interview ikke den 

samme tyngde i mine metodiske overvejelser ved udformningen af spørgeskemaet. 

Spørgeskemaet skal derfor ikke bruges som selvstændigt empirisk grundlag for en større 

dybdegående analyse, men blot tydeliggøre sammenhænge og tendenser. 

 

Jeg havde i udformningen af mit spørgeskema tre overordnede områder, jeg gerne ville 

undersøge og herefter belyse sammenhænge mellem. Jeg ville undersøge elevernes opfattelse 

af: 

 

 Eget matematikfaglig niveau  

 Forældrenes kapacitet til at kunne hjælpe med matematiklektier 

 OPV-lærerens kompetence til at kunne hjælp med matematiklektier 

 

Grunden til at jeg valgte at gøre brug af et spørgeskema som kvantitativ undersøgelsesmetode 

er, at jeg var interesseret i at indsamle en større mængde data. Spørgeskemaet blev udleveret 

til i alt 45 elever i to 7. klasser (7.D og 7.C),  som også var de to klasser, jeg videoobserverede. 

 

Eleverne blev, inden udleveringen af spørgeskemaet, mundligt orienteret om spørgeskemaet 

og formålet med dette. Jeg valgte at gøre spørgeskemaet anonymt, hvilket jeg så som en 

fordel, idet at eleverne formodentligt ville svare mere ærligt.   
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Spørgeskemaet findes som bilag 5 (Bilag 5 – Spørgeskema), og databehandlingen som bilag 6 

(Bilag 6 – Databehandling af spørgeskemaundersøgelse). 

Teori 

Læring 
For at kunne analysere læringssituationer og dermed komme nærmere i forståelsen af, 

hvornår læring finder sted, og hvad der kan være hæmmende for læring, har jeg valgt at gøre 

brug af Knud Illeris’ læringsforståelse. Illeris definerer læring som: ”enhver proces, der hos 

levende organismer fører til en varig kapacitetsændring, og som ikke kun skyldes glemsel, 

biologisk modning eller aldring.” (Illeris 2006:15) 

Tilegnelses- og samspilsprocessen 
Ifølge Illeris omhandler al læring to forskellige processer, som begge skal være aktive, for at vi 

kan lære noget (Ibid.:35). En individuel side som værende tilegnelsesprocessen og en social 

side som værende samspilsprocessen. 

 

Illeris ser samspilsprocessen som det samspil, der foregår mellem individet og dets 

omgivelser. Ifølge Illeris vil enhver læreproces indeholde denne samspilsproces. (Ibid.:35-37) 

 

Tilegnelsesprocessen finder ifølge Illeris sted på det 

individuelle psykologiske plan og denne proces 

indeholder altid en indholds- og drivkraftdimension, 

som er påvirket af samspillet processen indgår i. 

(Ibid.:35) 

Læringens tre dimensioner 
Ifølge Illeris indeholder al læring tre dimensioner; 

en indholds-, drivkrafts- og samspilsdimension. 

 

”… al læring involverer disse tre dimensioner, og at alle tre dimensioner altid må tages med i 

betragtningen, hvis en forståelse eller analyse af en læringssituation eller et læringsforløb skal 

være fyldestgørende.” (Ibid.:38) 

gere sig og fungere hensigtsmæssigt i forskellige former for socialt samspil mel-

lem mennesker. Selve udviklingen af socialiteten finder imidlertid sted gennem 

tilegnelsesprocessen s to dimensioner og præges derigennem af, hvad sam¬ 

spilsprocessen drejer sig om, og hvordan vores forhold til den er. 

I figur 3 er der ved hver af læringstrekantens vinkler anført de nøgleord, der 

er brugt i forhold til hver af dimensionerne til at sammenfatte, dels hvad vi til-

stræber med læringen i den pågældende dimension (almindelig opretstående 

skrift), dels hvad vi på denne måde udvikler på et generelt plan (med skrå-

skrift). 

FIGUR 3: LÆRING SOM UDVIKLING AF KOMPETENCE 

På denne måde får læringstrekanten karakter af en figur, der viser bredden og 

mangesidighede n i vores læring og dermed modsvarer det moderne samfunds 

krav om læring som kompetenceudvikling. Det vender jeg tilbage til i afsnit 8.3. 
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Indholdsdimension: 

Ifølge Illeris har læring altid et subjekt og et objekt. Der er noget (objektet), der læres, og det 

skal læres af nogen (subjektet). Det er objektet, der er læringens indholdsdimension. Illeris 

definerer indholdsdimensionen som værende: ”… den dimension i læringen, der drejer sig om 

det der læres.” (Ibid.:40). Det er igennem denne indholdsdimension, at den lærendes indsigt 

(subjektet ved), forståelse (subjektet forstår) og formåen (subjektet kan) udvikles.  

 

Drivkraftsdimensionen: 

For at denne tilegnelse af indholdet (objektet) kan finde sted, må der være en drivkraft 

tilstede i subjektet. Denne drivkraft beskriver Illeris som den mobilisering af psykisk energi, 

der kræves for at kunne gennemføre en læringsproces.  

 

”For at læring i det hele taget kan finde sted, må der imidlertid hos den enkelte mobiliseres  

noget energi – der må være en drivkraft. Læring er ikke bare noget der sker.” (Illeris 2011:249) 

 

Denne mobilisering af psykisk energi foregår på baggrund af blandt andet subjektets 

motivation, følelse, vilje og holdning. Illeris omtaler denne mobilisering af psykisk energi som 

en psykodynamisk proces, altså det der sætter psykiske processer i gang. (Illeris 2006:40) 

 

I relation til Illeris’ drivkraftdimension har jeg valgt at inddrage Einer M. Skaalvik og hans 

redegørelse af forskning om, hvad der motiverer elever. Der skelnes mellem to overordnede 

typer af målorientering, som kan være med til at forklare elevers engagement og motivation 

for deltagelse i undervisningssituationer; opgaveorienteret og jegorienteret. 

 

Jeg har i nedenstående skema opstillet de to målorienteringer over for hinanden for at 

opridse de væsentligste forskelle og herigennem at tydeliggøre, hvordan elevernes 

selvforståelse har betydning for deres tilgang til og motivation for skolearbejdet. Skemaet er 

udarbejdet på baggrund af tekster fra (Skaalvik 2007) og (Skaalvik & Skaalvik 2007) 

 

 Opgaveorienteret Jegorienteret 
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Målet for eleven 

i undervisnings-

situationen er at 

Styrke faglige kompetencer  

 

”… at få øget forståelse, få mere 

indsigt eller bedre færdigheder og 

kunne mestre opgaver.” (Skaalvik 

& Skaalvik 2007:202) 

Fremtræde positivt og blive positivt 

vurderet af andre 

 

”… bliver opfattet som dygtigt, eller i 

værste fald at undgå at blive opfattet 

som dum.” (Skaalvik 2007:51) 

 

Elevens syn på 

sig selv er 

”Jeg er okay, fordi jeg er her” ”Jeg er okay, fordi jeg kan” 

Eleven har Selvværd Selvtillid (offensivt jegorienteret)  

Manglende selvtillid (defensivt 

jegorienteret) 

Eleven oplever 

sig støttet af 

læreren gennem 

Vejledning i forhold til at kunne 

mestre opgaver og anerkendelse 

af proces 

Vurdering i form af blandt andet 

karakterer og ros, og anderkendelse 

af produkt 

Eleven er 

optaget af 

At kunne mestre og at opleve at 

kunne udvikle og forbedre sine 

færdigheder i forhold til tidligere 

præstationer 

Sammenligning af egne præstationer 

med andres 

 

”Den, der er stærkt jegorienteret, bliver 

optaget af social sammenligning, og 

følelsen af kompetence er afhængig af, 

at man klare sig bedre end andre.” 

(Skaalvik & Skaalvik 2007:204) 

I mødet med 

vanskeligheder 

har eleven 

tilbøjelighed til 

at 

Have stor udholdenhed og fokus 

på, hvad der kan gøres bedre 

næste gang. 

 

”… fejltagelser er noget eleven 

lærer af.” (Skaalvik & Skaalvik 

2007:206) 

Give op, undlade at bede om hjælp, 

skjule problemer og udvise angst 

Elevens 

opfattelse af 

indsats og evner 

Større vægt på indsats og mindre 

vægt på evne.  

Evne er noget man kan tilegner 

sig gennem læringsprocessen 

Større vægt på evne og mindre vægt 

på indsats.  

Evne er noget man er født med. 

 

Skaalvik pointer her, at det er vigtigt at være opmærksom på, at de to former for 

målorientering ikke er noget iboende i den enkelte elev, men noget der fremkaldes gennem 

samspillet med omgivelserne. 
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”Ego-orientering [jegorientering] udvikles i særlig grad i læringsmiljøer, hvor eleverne føler sig 

utrygge, hvor resultater vægtes mere end indsats, hvor der er konkurrence om at blive bedst, 

hvor eleverne vurderes i forhold til hinanden og hvor resultater synliggøres eller offentliggøres.” 

(Skaalvik 2007:51) 

 

Samspilsdimension: 

Som beskrevet tidligere omhandler al læring en tilegnelses- og samspilsproces. Jeg ser 

samspilsdimensionen som et udtryk for samspilsprocessen og den sociale side af læring. 

Hertil påpeger Illeris, at alt læring er situeret og dermed foregår i bestemte situationer og 

sammenhænge. 

 

”Al læring er situeret, dvs. den finder sted i en bestemt sammenhæng af social og 

samfundsmæssig karakter, der gennem samspillet med den/de lærende indgår som en integreret 

del af læringen.” (Illeris 2006:134) 

 

Ifølge Illeris er læringens samspilsdimension afhængig af henholdsvis den sociale - og den 

materielle omverden, som er gældende på to niveauer; ”… det nære, sociale niveau, hvor 

samspilssituationer udspiller sig,…” (Ibid.:41) og ”… det overordnede samfundsmæssige niveau, 

der sætter præmisserne for samspillet” (Ibid.:41). Jeg har her valgt at foretage to 

afgrænsninger. For det første vil jeg kun fokusere på det nære sociale niveau, som den 

lærende befinder sig i, og ikke det samfundsmæssige, hvor samfundets normer og strukturer 

præger samspillets udformning. Ligeledes vil jeg kun se på den sociale omverden og dets 

samspil og ikke de materielle rammer. Altså handlinger, kommunikation og samarbejde 

mellem individet og dets omgivelser, her tænkt som de andre individer, der indgår i de 

relevante sociale sammenhænge og fællesskaber. 

 

Barrierer mod læring 
For at få en forståelse af læring, er det Ifølge Illeris vigtigt at være opmærksom på, hvad der 

kan være hæmmende for læringen. 
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Illeris skelner mellem tre hovedformer for barrierer mod læring, som alle har relation til hver 

deres dimension i læringen, og som ”… kan føre til, at mulig læring afvises, eller at der læres 

noget andet, end det som var tilsigtet, af den lærende selv eller andre.” (Ibid.:183) 

 

Illeris pointerer til denne opdeling af barrierer, at det ofte kan være svært at skelne mellem 

disse og især forsvar - og modstand mod læring, da disse kan indgå samtidig. (Illeris 

2011:259) 

 

Fejllæring: 

Ifølge Illeris drejer fejllæring sig om de situationer, hvor læringen ”… indholdsmæssigt ikke 

modsvarer det tilsigtede eller det, der er blevet formidlet.” (Illeris 2006:166). 

Fejllæring opstår som følge af utilstrækkelige forudsætninger, manglende koncentration, 

misforståelser og uhensigtsmæssig kommunikation og har overvejende at gøre med 

læringens indholdsdimension. (Illeris 2011:256-257) 

 

Forsvar mod læring 

Forsvar mod læring kan skyldes, at individet oplever den aktuelle læring, bevidst eller 

ubevidst, som belastende for den mentale balance, og derfor forhindres læringen.  

Forsvar mod læring er ”… psykiske mekanismer, som tjener til at beskytte individet mod læring, 

der af en eller anden grund kan være truende, begrænsende eller på anden måde belastende for 

fastholdelsen af den mentale balance.” (Illeris 2006:167). 

Ifølge Illeris kan et forsvar mod læring medføre en halvautomatiseret afvisning, hvilket vil 

sige, at ”man simpelthen ikke lader de pågældende impulser trænge ind til bevidstheden” 

(Ibid.:168)og dermed, at den tilsigtede læring ikke finder sted. Forsvar mod læring kan 

primært placeres i læringstrekantens drivkraftdimension, og er noget, der er opbygget over 

tid og aktiveres i bestemte situationer. (Illeris 2011:258) 

Modstand mod læring 
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I modsætning til forsvar mod læring er modstand mod læring noget, der af individet 

mobiliseres i bestemte situationer, hvor situationen ikke kan eller vil accepteres. 

 

”Modstand mod læring mobiliseres i sammenhænge og situationer, der opleves som uacceptable. 

Alle mennesker udvikler et modstandspotentiale, som kan aktiveres over for uacceptable 

situationer…” (Illeris 2006:183) 

 

Ifølge Illeris kan modstand mod læring være en indikator på, at der er noget galt med 

læringsmulighederne enten hos eleven, i undervisningen eller begge dele (Illeris 2012:259). 

Illeris ser læringsmodstanden som overvejende relateret til læringens samspilsdimension, og 

her forstår jeg modstand mod læring som noget, der kan opstå i samspilssituationer, i klassen 

mellem individet og dets omgivelser, som værende andre individer i situationer, der af 

individet opleves som uacceptable. 

Årsager til matematikvanskeligheder 
Svenske Arne Engström deler årsagerne til at eleverne kommer i matematikvanskeligheder 

op i fire kategorier: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engström pointer til denne opdeling af årsager, at det er vigtigt at nævne at flere af årsagerne 

til matematikvanskeligheder kan optræde samtidigt, og at det derfor ikke giver mening kun at 

tolke matematikvanskeligheder ud fra en årsag isoleret. (Engström 2003:32) 

 

Nedenfor vil jeg uddybe de fire kategorier af årsager til matematikvanskeligheder og inddrage 

øvrige teoretikeres teorier. Jeg vil ikke gå i dybden med den medicinske/neurologiske årsag, 

Matematikvanskeligheder 

Medicinsk/neurologisk

Psykologisk Sociologisk

Didaktisk
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men særligt de faktorer, inden for hver af de andre tre kategorier, som jeg ser relevant i 

forhold til min analyse af mit empiriske materiale. 

 

Medicinsk/neurologisk årsag 
Den medicinske/neurologiske årsag til matematikvanskeligheder er ifølge Engstöm at eleven 

har en form for fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller er hjerneskadet. (Ibid.:33) 

 

Psykologisk årsag 
Den psykologiske årsag til matematikvanskeligheder forklares af Engström som, at der hos 

eleven er koncentrationsvanskeligheder, nedsat indsats, angst eller kognitive årsager  

(Ibid.:33). Her vil jeg have særligt fokus på den psykologiske årsag der omhandler angst. 

 

Michael Wahl Andersen er enig med Engström, og han beskriver her nervøsitet som en årsag 

til matematikvanskeligheder. Han siger, at hvis en elev har en række dårlige oplevelser i 

matematikundervisningen, der gør, at eleven er nervøs i matematiktimerne, er der langt 

større risiko for, at eleven kommer i matematikvanskeligheder. (Andersen 2009:41) 

 

Olof Magne er for så vidt enig med Andersen i, at elever der har svært ved matematik kan 

udvikle angst for matematiktimerne, og hertil mener han, at lektier og individuelle opgaver 

kan være med til at udløse denne angst. Han mener desuden, at angsten har en signalfunktion, 

som advarer eleven om, at matematikken er ubehagelig, modbydelig og skræmmende (Jess, 

Skott & Hansen 2013:24). Hvilket ifølge Mark H. Ashcraft. kan medføre, at disse elever vælger 

at undgå matematik. (Ibid:23) 

 

Steve Chinn og Richard Ashcroft beskriver endvidere angsten som et cyklisk problem, hvor 

denne forstærkes, selvværdet forringes, fiaskoer optræder hyppigere og individets følelse af  

hjælpeløshed intensiveres. 
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”Anxiety, self-esteem and attribution are a cumulative and cyclic problem - more failure, more 

anxiety, poorer self-image, more failure, more anxiety, more helplessness, and so on.” (Chinn & 

Ascroft 2007:33) 

 

Sociologisk årsag 
Den sociologiske årsag til at elever kommer i matematikvanskeligheder kan ifølge Engström 

bestå af flere forskellige elementer: 

 

“sociologiska – miljöfaktorer, social deprivation, det vill säga att eleven kommer från en 

understimulerad miljö, skolsystemet missgynnar barn med till exempel arbetarklassbakgrund” 

(Engström 2003:33)

 

Jeg har valgt at fokuserer på det, at eleven kommer fra et understimuleret miljø. Ifølge 

Kristine Jess, Jeppe Skott og Hans Christian Hansen er forældrenes engagement og interesse 

for deres børns skolegang afgørende for, hvordan det går dem. Den største betydning 

tillægger de forældrenes opmuntring og forventninger til deres børns præstationer. Hvis 

denne støtte ikke er tilstede, er der risiko for, at eleven kan komme i 

matematikvanskeligheder. (Jess, Skott & Hansen 2013:27-28) 

 

Didaktisk årsag 
Den didaktiske årsag til matematikvanskeligheder kan ifølge Engström forklares ud fra 

fejlagtig undervisningsmetoder og ensidig færdighedstræning (Engström 2003:33). Her vil jeg 

inddrage Lena Lindenskov og Peter Wengs didaktiske begreb/metafor, regnehul, for at få en 

forståelse af hvordan læreren, igennem fejlagtige undervisningsmetoder, kan være en aktør i 

elevens tilegnelse af matematikvanskeligheder. 

 

I metaforen regnehul, ligger der ifølge Lindenskov og Weng at beskrive en tilstand elever 

kommer i, når de i deres arbejde med matematik i undervisningen oplever en følelse af afmagt 

(Lindenskov & Weng 2006:92). Denne tilstand er synonym med metaforen et hul, og eleven 
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kan, ifølge Lindenskov og Weng, falde i dette hul og på baggrund af lærerens manglende støtte 

ikke komme op igen. (Lindenskov & Weng 2005:61) 

 

”En tilstand der kan fastholdes ved at læreren mangler ressourcer til at afhjælpe denne tilstand.” 

(Lindenskov & Weng 2006:92) 

 

Hertil pointere Lindenskov, at hvis læreren ikke kan hjælpe eleven op af dette ”hul”, og eleven 

dermed fastholdes i en sådan tilstand, så kan det give psykiske følger og medføre tab af 

selvværd og motivation for faget matematik. (Lindenskov 2007:316) 

Det er altså ikke eleven begrebet karakteriserer, men vanskeligheden eleven møder i relation 

til det matematiske stof (Lindenskov & Weng 2006:91). Det er her, ifølge Lindenskov og 

Weng, vigtigt at nævne, at begrebet regnehuller ikke indikerer, at eleven ingenting kan, ved og 

vil, men blot at vanskeligheden knytter sig til et lille område af matematikken. (Lindenskov & 

Weng 2005:61) 

 

Analyse – ”Vurdering” 
Jeg vil i dette analyseafsnit foretage en vurdering af lektiehjælpen (OPV-tiden) på Katrinedals 

Skole, for at afdække hvorvidt den formår at støtte elever i matematikvanskeligheder, løfte 

deres faglige niveau og dermed være med til at støtte arbejdet med at mindske betydningen af 

social baggrund. Dette beskrevet af Undervisningsministeriet som et af formålene med 

tilbuddet om lektiehjælp og af Københavns Kommune i kvalitetsrapporten under pejlemærket 

chancelighed. 

 

Analysen vil blive foretaget på baggrund af videoobservationer fra OPV-tiderne, 

videoobservation 1 (Bilag 1) og videoobservation 2 (Bilag 2), suppleret med interviewet 

(Bilag 4) og data fra spørgeskemaundersøgelsen (Bilag 6). 

Elever i matematikvanskeligheders arbejde med matematikfaglige problemer 
For at kunne vurdere, hvordan elever i matematikvanskeligheder arbejder med 

matematikfaglige problemstillinger, har jeg nedenfor udtaget en situation, der udtrykker et 
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karakteristisk mønster, hvor LO søger at undgå at lave matematiklektierne. Situationen er 

udtaget fra videoobservation 2, hvor pigen LO (elev i matematikvanskeligheder) fra 7.D er i 

dialog med klassens kvindelige OPV-lærer AN om disposition af OPV-tiden. LO sidder ved 

siden af sin klassekammerat pigen CL. 

 
 
 

22. AN: ”Og, hvad med dig LO, hvad skal du .. lave nu?” 

10 sekunderes stilhed hvor LO kikker ned i bordet. 

23. LO: ”Det kan jeg ikke huske … jeg tror nok også jeg har, øh .. frilæsning”  

24. AN: ”Jeg troede at du skulle, øh .. lave matematik” 

25. LO: ”Nåh ja, det havde jeg helt glemt” (LO smiler til AN) 

(Bilag 2 - Videoobservation 2) 

 
 
I ovenstående situation sker der noget interessant hos LO. Hun ”glemmer” (citat 23), at hun 

har matematiklektier for, som hun skal lave i OPV-tiden. Ligeledes er der i videoobservation 2 

flere eksempler på, at LO foretager overspringshandlinger, ved ikke-skolefaglig samtale med 

sidekammerat CL. 

 

Hvis man med udgangspunkt i Illeris’ teori om læring ser på det, at LO ”glemmer”, at hun skal 

lave matematiklektier, foretager overspringshandlinger og samtidig betragter følgende to 

citater fra henholdsvis videoobservation 2 og interview, kunne der hos LO, efter min 

vurdering, være et problem med hendes drivkraft i forhold til matematikarbejdet. LO 

mobiliserer ikke den nødvendige psykiske energi, der kræves for at tilegnelsesprocessen og 

dermed den tilsigtede læring kan finde sted. 

 

Denne mobilisering af nødvendig psykisk energi indtræffer ikke grundet LO’s manglende 

motivation for faget matematik i OPV-tiden. Nedenstående citater er eksempler på, at LO har 

følelser og holdninger til matematikfaget, der har stor indflydelse på hendes motivation. 
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9. LO: ”Matematik … åh, jeg hader matematik … gid vi havde fri nu” (LO smiler til CL) 

(Bilag 2 - Videoobservation 2) 

 

 

29. LO: ”… Lige nu synes jeg bare at matematik er … undskyld men, bare røvsygt.” 

(Bilag 4 – Interview) 

 

LO’s manglende motivation for matematikarbejdet i OPV-tiden ser jeg i sammenhæng med 

LO’s nervøsitet for faget matematik. LO’s manglende motivation kan altså forstås med et 

psykologisk udgangspunkt. Nedenfor er et eksempel fra mit (EM) interview med LO og CL, 

hvor LO udtrykker nervøsitet: 

 

 

24. EM: Nåh, hvor irriterende .. Hvad gør I så, når hun [AN] ikke kan forklare det? 

25. LO: Jeg gider så bare ikke at lave det så … så laver jeg bare nogle af alle de andre lektier.. 

Nogle gange så står hun og fortæller det mange gange, men jeg forstår det bare ikke … 

og så bliver jeg nervøs….. Jeg har altid haft svært ved matematik, og jeg er ofte nervøs 

for, at jeg gør det forkert.  

(Bilag 4 – Interview) 

 

I ovenstående citat 25 udtrykker LO dels nevøsitet overfor AN’s (OPV-lærer) gentagende 

forklaringer, som hun ikke forstår og dels nervøsitet overfor at gøre matematikarbejdet 

forkert. OPV-lærerens samspil med LO og støtte ved matematikfaglige problemstillinger, samt 

OPV-lærerens betydning for LO’s nervøsitet vil blive analyseret i det næste afsnit. 

 

Ifølge Michael Wahl Andersen kan LO’s nervøsitet, på baggrund af dårlige oplevelser med 

matematikarbejdet i OPV-tiden og dermed nervøsitet for at gøre matematikarbejdet forkert, 

forstærke hendes matematikvanskeligheder.  

 

Jeg vurderer, at LO’s nervøsitet kunne have karakter af angst, som ifølge Olof Magne har en 

signalfunktion, der advarer om, at matematik er ubehageligt, modbydeligt og skræmmende, og 
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som ifølge Mark H. Ashcraft kan føre til, at elever undgår matematik. Konkret kan jeg se dette 

udmøntet i citat 4 og 23 fra videoobservation 2, hvor LO prøver at undgå at lave sine 

matematiklektier, ved at ”glemme” at hun skal lave dem.  

 

Magne beskriver ligeledes, at lektier og individuelle opgaver kan være angstudløsende. LO 

udtrykker i interviewet, at hun i hvert fald ikke vil lave matematiklektier alene, men hellere 

sammen med klassekammerater.  

 

 

46. EM: Hvordan kan I bedst lide at sidde med jeres matematiklektier? 

… 

48. LO: Ikke alene i hvert fald … Jeg kan bedst lide at lave det sammen med andre … så kan 

man, øh, ligesom lave det sammen og følges ad. 

(Bilag 4 – Interview) 

 

Denne manglende lyst til at lave matematiklektier alene ser jeg som et udtryk for at LO helst 

ikke vil lave individuelle opgaver. Nedenfor er et eksempel på dette, hvor LO spørger CL, om 

de skal lave matematiklektierne sammen i OPV-tiden: 

 

 

LO sidder og kikker i sin matematikbog. 

 

11. LO: ”Skal vi lave matematik sammen?” 

12.  CL: ”Jeg har lavet det!”  

(Bilag 2 - Videoobservation 2) 

 

LO’s manglende lyst til individuelle opgaver kan ifølge min vurdering være en måde for LO at 

beskytte sig overfor angstudløsende situationer. Derfor vurderer jeg, at OPV-tiden, som netop 

har fokus på lektier og individuelle opgaver, kan give elever med matematikangst et cyklisk 

problem (Steve Chinn og Richard Ashcroft), som kan forringe deres selvværd og føre til flere 
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fiaskoer. LO søger derfor at undgå disse matematiksituationer, som kan forringe hendes 

selvtillid og selvværd og føre til flere fiaskoer.  

 

Ud fra denne vurdering foretaget med et psykologisk udgangspunkt, vil jeg mene, at LO har 

vanskeligheder ved at arbejde med matematikfaglige problemer i OPV-tiden. OPV-tiden, og 

herunder arbejdet med individuelle opgaver, påvirker LO til at blive nervøs og få ”angst” for 

matematik, hvilket ifølge Arne Engström og Andersen kan være en medvirkende psykologisk 

årsag til matematikvanskeligheder. Disse matematikvanskeligheder, som følge af angst og 

nervøsitet, gør det svært for LO at motiveres for at arbejde med matematiklektier i OPV-tiden 

og dermed ifølge Illeris mobilisere den nødvendige psykiske energi, der kræves for den 

matematikfaglige udvikling. 

 

Med udgangspunkt i ovenstående analyse så kan det med Illeris’ optik være et udtryk for 

forsvar mod læring, når LO udtrykker sig i videoobservation 2 med ikke at kunne ”huske”, 

hvad hun skal lave (citat 23). LO beskytter sig mod en læring, der kan være truende i forhold 

til fastholdelsen af den mentale balance. Situationer, hvor LO udsættes for risiko for fiasko og 

nederlag i matematikarbejdet, vil have betydning for hendes selvtillid og dermed også hendes 

selvværd. Forsvaret er opbygget over tid, idet LO er klar over, at matematiksituationerne i 

OPV-tiden vil få negativ betydning for hendes selvtillid. LO’s forsvar mod læring medfører i 

denne situation at tilegnelsesprocessen ikke aktiveres og den tilsigtede læring finder ikke 

sted.  

 

For at prøve at forstå, hvad der i OPV-tiden vil være motiverende for LO, vil jeg gøre brug af 

Einar M. Skaalvik og hans redegørelse for målorienteringer. 

 

I OPV-tiden fremstår LO som jegorienteret. Denne vurdering af LO som jegorienteret bygger 

jeg blandt andet på følgende ligheder mellem LO’s ageren i OPV-tiden og Skaalviks 

redegørelser for den jegorienteret person. 

 

LO vil gerne vurderes positivt af AN (OPV-lærer). Et eksempel på dette er, at LO i 

nedenstående citat 16 nævner, at hun har lavet sine lektier færdige. 
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15. AN: ”Nåh piger, hvordan går det?” 

16. LO: ”Jeg har lavet engelsk færdigt” (LO ranker ryggen) 

17. CL: ”Det har jeg altså også!” 

18. LO: ”Ja .. vi har jo lavet det sammen” (LO smiler til CL) 

19. AN: ”Ej, hvor er i altså bare dygtige piger, Godt arbejde – Der er 15 minutter tilbage, 

hvad skal I lave nu?” 

(Bilag 2 - Videoobservation 2) 

 

Ved at blive positivt vurderet af AN gennem ros (citat 19), opnår LO at få styrket sin selvtillid. 

LO’s ønske om ikke at blive opfattet som dum kan også være et tegn på jegorientering. 

Nedenfor, i citat 29, ses et eksempel på dette.  

 

 

28. EM: Nej, det forstår jeg også godt, det er dårligt formuleret af mig…. Det jeg mener er, øh 

.. Hvorfor tror du at, øh, du bliver nervøs når du ikke forstå det AN forklarer? 

29. LO: Det er bare fordi, øh .. altså jeg synes at det der matematik er ret svær, og jeg har 

altid haft svært ved det… og så føler jeg mig bare … du ved, sådan lidt dum når jeg ikke 

kan finde ud af det ... Lige nu synes jeg bare at matematik er … undskyld men, bare 

røvsygt. 

(Bilag 4 – Interview) 

 

I citat 45 ses også et eksempel på, at LO, for ikke at blive opfattet som dum, tilkendegiver 

forståelse uden at denne er tilstede. Der vil i det næste afsnit blive foretaget en analyse af den 

situation, hvor citat 45 indgår, og her vil det for læseren blive klart, hvordan jeg kan foretage 

denne vurdering. 

 

 

44. AN: ”Tror du at du kan regne opgaven nu? … Altså minus gange minus er plus” 
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45. LO: ”Nåh .. jah .. jeg tror måske jeg kan nu .. tak for hjælpen.” 

(Bilag 2 - Videoobservation 2) 

 

Ud fra Skaalvik og hans redegørelse for den jegorienterede elev kunne det tyde på, at LO som 

jegorienteret er motiveret for at beskytte sig selv imod at komme i vanskeligheder i 

matematik og dermed opleve nederlag og fiaskoer, som vil have betydning for hendes 

selvtillid og dermed selvværd. 

 

Der er, som jeg ser det, en sammenhæng mellem den psykologiske årsag til 

matematikvanskeligheder og den jegorienterede målorientering. Som jegorienteret elev vil 

man i mødet med vanskeligheder i matematik reagere på en måde, der kan fremmer den 

psykologiske årsag til matematikvanskeligheder. Den jegorienterede elev vil have angst for at 

arbejde med noget de har svært ved, hvilket kan føre til og forstærke  

matematikvanskeligheder. 

OPV-lærerens støtte ved matematikfaglige problemer 
Som eksempel på OPV-lærerens matematikfaglige støtte vil jeg i dette analyseafsnit primært 

inddrage en situation fra videoobservation 2 og supplere denne med iagttagelser fra 

videoobservation 1, citater fra interviewet og data fra spørgeskemaundersøgelsen. Jeg har 

nedenfor valgt at indsætte en situation fra videoobservation 2, hvor der opstår et samspil 

mellem AN og LO fra 7.D om et matematikfagligt problem. Dette har jeg valgt at gøre, da det er 

denne situation, jeg primært vil henvise til i min analyse. 

 

 

27. AN: ”Hvordan går det med matematikken LO?” 

28. LO: ”Det ved jeg ikke rigtigt … jeg tror ikke jeg kan finde ud af det.” 

29. AN: ”Okay, lad os prøve at lave den sammen, hvilken øh … opgave er du nået til?” 

30. LO: ”Den her” (peger på opgave 1) 
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AN kikker på opgaven i 30 sekunder uden at sige 

noget. 

 

31. AN: ”Hvad er det du ikke forstår?” 

32. LO: ”Lidt af det hele … tror jeg” 

33. AN: ”Okay … Det du skal gøre er at, øh .. se på den der (peger på funktionsforskriften 𝑦 =

−2 ∗ 𝑥) og så skal du, øh .. du skal bare sætte de tal (peger på tabellens x-værdier) ind på 

(peger på x’et i funktionsforskriften) og så får du y” 

34. LO: ”Det forstår jeg ikke … Hvad er, øh ..” 

 

LO bliver afbrudt af en elev der prikker AN på skulderen og spørger ”Kan du ikke hjælp os 

nu?” og peger over på et bord i klasselokalet. 

 

35. AN: ”Jo, men nu hjælper jeg jo lige LO, men jeg kommer lige om et halvt minut” 

AN vender sig tilbage mod LO 

 

36. AN: ”Altså LO – der står nogle tal ved x, som du skal sætte ind på x’ets plads og så finde y” 

 

LO siger ikke noget men kikker ned i bordet. 

 
37. AN: ”Okay, lad os lave den første opgave sammen … hvad er øh .. minus 2 gange minus 4? 

38. LO: ”Det ved jeg ikke?” 

39. AN: ”Jo du gør! .. Hvad er minus to gange minus fire – altså jeg har minus fire her (tager fire 

fingre frem på den ene hånd) og minus fire her (tager fire fingre frem på den anden 
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hånd), hvor meget har jeg så, øh .. i alt?” 

40. LO: ”Øh .. minus 8?” 

41. AN: ”Tæt på .. puls 8” 

42. LO: ”Ej, det giver altså ingen mening” 

43. AN: ”Jo, jo … hvis jeg nu skylder 4 kr. til dig to gange, hvor mange penge skylder jeg ……….. 

nej, ved du hvad det du skal huske er bare, at minus gange minus giver plus .. det er øh .. 

nemt, sådan har jeg lært det.” 

 

En elev fra klassen kalder på AN. 

 

44. AN: ”Tror du at du kan regne opgaven nu? … Altså minus gange minus er plus” 

45. LO: ”Nåh .. jah .. jeg tror måske jeg kan nu .. tak for hjælpen.” 

46. AN: ”Det var så lidt … godt, øh … LO. Du spørger jo bare igen, hvis du har brug for hjælp.”  

 

AN går hen til et andet bord. LO kikker i bogen og læser opgaven op for sig selv igen med lille 

stemme, hvorefter hun vender sig mod CL. 

 

47. LO: ”Vidste du at det var Harry Styles der fandt på navnet One Direktion?” 

48. CL: ”Ja, selvfølgelig! 

 

Det to piger snakker videre om One Direktion indtil, AN siger, at de gerne må pakke deres 

ting sammen, stole op og at de så har fri. 

(Bilag 2 – Videoobservation 2) 
 

 

LO tilegner sig ikke den tilsigtede matematikfaglige læring i OPV-tiden. Ovenstående situation 

er et eksempel på dette, hvor LO efter støtte fra AN opgiver det videre arbejde ved at indlede 

en samtale med sidekammeraten CL om One Direktion (citat 47). 

 

Med Illeris’ optik må der i overstående situation være et problem med en eller flere af 

læringens tre dimensioner, da LO ikke tilegner sig den tilsigtede læring.  
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Indholdsdimensionen er fastlagt af klassens matematiklærer i forudgående matematiktime, 

og jeg forudsætter her, at matematiklæreren foretaget en faglig vurdering, der gør, at LO, i 

eventuelt samarbejde med klassen OPV-lærer, er i stand til at arbejde med lektien (indholdet).  

 

I denne situation virker LO, i forhold til tidligere fremhævede situationer, motiveret for at lave 

sine matematiklektier, og jeg vil ud fra Illeris’ teori om læringens tre dimensioner vurdere, at 

der i denne situation er en drivkraft, dog lille, hos LO for at tilegne sig den tilsigtede læring. 

Dette vurderer jeg på baggrund af, at LO på opfordring af AN får fortalt i citat 28, at hun ikke 

kan finde ud af det og dermed åbner op for at få hjælp af AN. 

 

I situationen er tilegnelsesprocessen aktiveret hos LO, men den tilsigtede læring finder ikke 

sted. Jeg vil derfor rette min opmærksomhed mod læringens samspilsdimension på det nære 

sociale niveau og foretage en analyse at samspillet mellem LO og AN og i særlig grad AN’s 

faglige og didaktiske støtte. 

 

I situationen møder LO et matematikfagligt problem, hun ikke selv kan løse. AN prøver 

igennem spørgsmålet; ”31. AN: Hvad er det du ikke forstår?”, at få en forståelse for, hvor det er 

LO skal hjælpes. Problemet viser sig ifølge LO at være: ”32. LO: Lidt af det hele …”, hvilket 

resulterer i at AN vælger at regne opgaven sammen med LO.  

 

AN prøver i situationen at hjælpe LO med at multiplicere to negative tal, men mangler faglige 

og didaktiske kompetencer til at kunne forklare og give LO en forståelse for, hvorfor to 

negative tal multipliceret med hinanden giver et positivt tal (citat 39 + 43). 

 

LO udtrykker i citat 42, at det for hende ikke giver nogen mening, og AN vælger på grund af 

manglende faglige og didaktiske kompetencer, at give LO en metode i form af en huskeregel; 

”minus gange minus giver plus” (citat 43 + 44), frem for en forklaring. LO udtrykker i citat 45 

forståelse for, hvordan opgavens skal løses, dog uden at denne forståelse er tilstede. AN går 

videre og hjælper nogle andre elever, og LO er stadigvæk ikke i stand til at løse opgaven. 
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For at få en forståelse af samspillet mellem LO og AN, og dermed AN’s faglige og didaktiske 

støtte til LO, vil jeg gøre brug af Lena Lindenskov og Peter Wengs begreb regnehul. 

 

Jeg vurderer på baggrund af LO’s kommentar i citat 32 samt tidligere forsøgt arbejde med 

opgaven, at LO er i en tilstand, hvor hun oplever en følelse af afmagt. Jeg vurderer på 

baggrund Lindenskov og Wengs teori, at LO er faldet i et regnehul. AN prøver at hjælpe LO op 

af regnehullet, men dette lykkes ikke på grund af hendes manglende ressourcer, hvilket 

resulterer i, at LO fastholdes i regnehullet og tilstanden af afmagt. Denne fastholdelse af 

afmagt omtaler LO og CL ligeledes i interviewet som en følelse af at være ”lost”. 

 

 

13. EM: Hvad med hende AN er hun også god til at hjælpe jer i matematik? 

14. LO: Nej, det synes jeg ikke. Altså (CL afbryder) 

15. CL:” …. ”Her nu har vi AN i det hele, så er man (LO afbryder) 

16. LO: Så er man rimelig lost, hvis ikke man kan finde ud af det. 

17. CL: Ja, så har man lidt et problem.” 

(Bilag 4 – Interview) 

 

Denne følelse af at være lost opstår, ifølge LO og CL, på baggrund af AN’s dårlige forklaringer 

og hermed hendes manglende faglige og didaktiske støtte.  

 

 

20. EM: Kan I prøve at fortælle om en situation, hvor I er lost i matematik? 

21. CL: Det kan jeg ikke lige huske. 

22. LO: Det er, hvis jeg nu sidder med en, øh … en opgave og jeg ikke lige kan huske, hvordan 

man laver den, så er AN god til at komme hen og hjælpe, men hun er dårlig til at forklare, 

hvad man skal gøre … Jeg forstår aldrig, hvad det er hun mener… men altså … hun er 

sød nok. 

23. CL: Det er rigtigt … hun er dårlig til at forklare matematikting på en måde, så jeg 

forstår det. 
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(Bilag 4 – Interview) 

 

LO og CL’s oplevelse af OPV-lærerens kompetencer i forhold til at kunne hjælpe med 

matematiklektierne er ikke et enestående tilfælde. Deres oplevelse underbygges af min 

anden videoobservation (Videoobservation 1), hvor 7.C’s OPV-lærer TR tilkendegiver, at hun 

ikke kan hjælpe eleverne CA og PH med deres matematiklektier på grund af hendes 

manglende faglige kompetencer. 

 

 

3. TR: ”Det kan jeg desværre ikke hjælpe jer med … jeg er ikke matematiklærer .. hvem er 

jeres, øh.. matematiklærer?” 

(Bilag 1 – Videoobservation 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Nedenfor har jeg indsat data fra min 

spørgeskemaundersøgelse (se Bilag 6 – Databehandling af  

spørgeskemaundersøgelse, for uddybende data). 

Opdelingen i søjlediagrammet er baseret på elevernes 

egen vurdering af fagligt niveau i matematik som 

værende; Ikke så god, God eller Rigtig god. Fordelingen 

af de 45 elevers vurderinger kan ses i cirkeldiagrammet til 

venstre. 

I relation til min spørgeskemaundersøgelse valgte jeg, 

efter eleverne havde svaret på spørgeskemaet, at spørge 

LO og CL om, hvad de havde svaret til spørgsmålet om, hvor gode de synes de var til 

matematik. Her svarede LO at hun havde sat kryds ved Ikke så god og CL ved God. 

Bilag 6 - Data fra 
spørgeskemaundersøgelse 
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Ligeledes underbygges denne oplevelse af OPV-lærerens kompetencer også af min 

spørgeskemaundersøgelse, hvor kun 20 % af alle elever synes, at OPV-læreren (AN fra 7.D og 

TR fra 7.C) godt kan hjælpe med matematiklektierne. Her er det tankevækkende, at kun 10 % 

af elever der synes, de ikke er så gode til matematik, altså halvt så mange som gennemsnittet, 

synes at OPV-læreren godt kan hjælpe med matematiklektierne. Der er i det hele taget en 

sammenhæng mellem, hvor gode eleverne synes de er til matematik og oplevelsen af at kunne 

få hjælp af OPV-læreren til matematik. 

 

Ifølge Lindenskov kan en fastholdelse af denne tilstand af afmagt på grund af lærerens 

manglende faglige ressourcer medføre psykologiske følger og tab af selvværd og motivation 

for faget matematik, hvilket desværre nok også er tilfældet for LO. LO udtaler i nedenstående 

citat fra interviewet, at hun på baggrund af AN’s gentagende forklaringer, som hun ikke 

forstår, bliver nervøs og ikke gider at lave matematiklektierne. 

 

 

24. EM: Nåh, hvor irriterende .. Hvad gør I så, når hun [Anne] ikke kan forklare det? 

25. LO: Jeg gider så bare ikke at lave det så … så laver jeg bare nogle af alle de andre 

Bilag 6 - Data fra spørgeskemaundersøgelse 
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lektier.. Nogle gange så står hun og fortæller det mange gange, men jeg forstår 

det bare ikke … og så bliver jeg nervøs….. Jeg har altid haft svært ved matematik, og 

jeg er ofte nervøs for, at jeg gør det forkert.  

(Bilag 4 – Interview) 

 

LO’s udsagn om ikke at ”gide” at lave sine matematiklektier i OPV-tiden, ser jeg som udtryk 

for, at hun ikke kan løse matematiklektierne, hvilket kan være en af forklaringerne på at 

resultatet fra spørgeskemaundersøgelsen, hvor kun 10 % af elever der synes, de ikke er så 

gode til matematik får lavet deres lektier i OPV-tiden sammenlignet med gennemsnit på 40 %. 

Her er der igen en sammenhæng mellem elevernes vurdering af eget faglige niveau, og om de 

får lavet alle deres matematiklektier i skolen, hvilket passer godt med de tre elevgruppers 

oplevelse af at kunne få hjælp af OPV-læreren. Begge disse skræmmende resultater ses 

desværre også i elevernes opfattelse af at være blevet bedre til matematik efter indførelsen af 

OPV, hvor KUN 4,4 % af alle elever synes, de var blevet bedre. 

 

Ligeledes fortæller LO at denne følelse af at være ”lost” som følge af AN’s manglende faglige og 

didaktiske støtte, giver hende en følelse af at være dum, hvilket påvirker hendes motivation 

for matematik – matematik som værende røvsygt: 

 

 

28. EM: Nej, det forstår jeg også godt, det er dårligt formuleret af mig…. Det jeg mener er, øh 

.. Hvorfor tror du at, øh, du bliver nervøs når du ikke forstå det AN forklarer? 

29. LO: Det er bare fordi, øh .. altså jeg synes at det der matematik er ret svær, og jeg har 

altid haft svært ved det… og så føler jeg mig bare … du ved, sådan lidt dum når jeg ikke 

kan finde ud af det ... Lige nu synes jeg bare at matematik er … undskyld men, bare 

røvsygt. 

 (Bilag 4 – Interview) 

 

Denne følelse af at se sig selv som dum, på grund af AN’s manglende faglige og didaktiske 

støtte, ses også i situationen fra videoobservation 2, hvor AN tidsmæssigt rammesætter sin 

hjælp og dermed LO’s tilegnelse af læringen til at vare et halvt minut (citat 35). Hertil får hun 
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desuden udtalt, at den her metode (huskeregel) med at to negative tal multipliceret med 

hinanden giver et positivt tal, er nemt, for sådan har hun altid selv lært det (citat 43). Dette 

sætter et gevaldig pres på LO, idet hun, som jeg tidligere har beskrevet i OPV-tiden, fremstår 

som en jegorienteret elev, der er motiveret for at blive opfattet som dygtig og har et syn på sig 

selv som værende, at hun er ”okay fordi hun kan”. Hvis hun ikke skal opfattes som dum og 

ikke miste selvtillid og dermed selvværd, så skal hun forstå denne matematikproblemstilling, 

som ifølge AN er nemt, inden for et halvt minut. Dette resulterer som tidligere beskrevet i, at 

LO søger at forsvare sin selvtillid og AN’s opfattelse af hende som dygtig ved at sige, at hun 

har en forståelse uden at have den (citat 45). 

 

Det tidsmæssige pres AN udsætter LO for, er også et udtryk for, at der i klassen er mange 

elever med brug for faglig opmærksomhed. 

 

Jeg vurderer i observationen af 7.D’s OPV-tid, i relation til Skaalviks redegørelse for 

målorienteringer, at AN som OPV-lærer præger til LO’s målorientering som jegorienteret i 

OPV-tiden. AN rammesætter OPV-tiden og dermed et læringsmiljø, hvor der er; 

 

 større vægt på evne og dermed resultat og mindre vægt på indsats 

 ros og anderkendelse af produkt 

 hos eleverne, et syn på sig selv som ”Jeg er okay fordi jeg kan” 

 

Denne høje vægtning af evne og resultat kan ses ved, at AN giver LO en metode til at kunne 

løse opgaven (citat 43) frem for en forklaring, der kan give LO en forståelse. 

 

Ros og anerkendelse af produkt ser jeg et eksempel på i nedenstående citat 19, hvor AN roser 

LO og CL for at have lavet deres engelsklektier, hvilket påvirker deres målorientering hen 

mod, at det er vigtigt at lykkes præstationsmæssigt. 

 

 

19. AN: ”Ej, hvor er i altså bare dygtige piger, Godt arbejde – Der er 15 minutter tilbage, 
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hvad skal I lave nu?” 

(Bilag 2 - Videoobservation 2) 

 

Afslutningsvis ser jeg, at LO’s syn på sig selv som ”Jeg er okay fordi jeg kan” fremmes af AN. Et 

eksempel på dette er, at hun spørger LO: ”44. AN: Tror du at du kan regne opgaven nu?...”. Hvis 

LO ikke kan, så er hun ifølge en målorienteret jegorientering ikke okay – ”Jeg er ikke okay 

fordi jeg ikke kan”. Dette resulterer, som et par gange før nævnt, i, at LO i citat 45 siger, at hun 

”kan” regne opgaven, for på den måde, overfor AN, at være ”okay, fordi hun kan”. 

 

Ved at se på denne reaktion i citat 45 fra LO med Illeris’ optik vurderer jeg her, at LO 

mobiliserer en barrierer mod læring i form af modstand. LO befinder sig i en samspilssituation 

med AN, som hun oplever som uacceptabel, hvilket resulterer i LO’s udtalelse om at have fået 

en forståelse i form af at kunne regne opgaven. Denne modstand mod læring fører ifølge min 

vurdering til, at LO opgiver at få en forståelse gennem samspillet og den faglige støtte fra AN. 

Hvis læreren mangler ressourcer i form af faglige og didaktiske kompetencer, så vil 

samspilsprocessen mellem eleven og læreren ikke understøtte elevens tilegnelsesproces, 

hvilket vil føre til, at den tilsigtede læring ikke finder sted. 

 

Med udgangspunkt i den ovenstående analyse af, hvordan AN’s støtte påvirker LO, vil jeg her 

vurdere, at hendes støtte på grund af manglende faglige og didaktiske kompetencer er en 

medvirkende didaktisk årsag til, at LO forbliver i matematikvanskeligheder. Ligeledes vil jeg 

på baggrund af ovenstående analyse vurdere, at AN’s støtte har betydning for den 

psykologiske årsag til at LO forbliver i matematikvanskeligheder, da lektiehjælpen medfører, 

at hun bliver nervøs.  

 

Sammenspillet med AN kan påvirke LO’s drivkraft for faget matematik, idet AN’s gentagende 

forklaringer, som LO ikke forstår, påvirker hendes motivation for faget, hvilket måske kan 

medføre, at LO opbygger forsvar mod læring. 
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Forældres ressourcer i forhold til at kunne hjælpe og støtte deres børn i faglige 
sammenhænge, samt engagere sig i deres skolegang 
I dette afsnit vil jeg, ved brugen af interviewet og data fra spørgeskemaundersøgelsen, 

foretage en vurdering af forældrenes hjælp og støtte til deres børn i matematikfaglige 

sammenhænge og deres engagement i skolegang. Her med særligt fokus på elever der synes, 

de ikke er så gode til matematik, da denne elevgruppe, på baggrund af forrige afsnits analyse, 

typisk ikke får lavet alle deres matematiklektier i skolen, ikke føler at de er blevet bedre til 

matematik efter indførelsen af OPV samt ikke oplever, at OPV-læreren kan hjælpe med 

matematiklektierne. 

 

Ifølge mit interview med LO og CL har den manglende hjælp fra OPV-læreren to forskellige 

konsekvenser. I nedenstående citat fortæller CL (citat 33), at hun tager sine matematiklektier 

med hjem og får hjælp af sin far, og LO fortæller, at hun ”ikke plejer at tage det med hjem”, 

med begrundelsen, at det fører til konflikter med hendes mor, at hendes mor ”ikke er så god 

til det der med skole”, og at Katrinedals Skole er en lektiefri skole (citat 39). 

 

 

18. EM: Hvad gør du (CL), hvis AN ikke kan forklare det der matematik? 

19. CL: Jeg tager det bare med hjem til min far. 

(Bilag 4 – Interview) 

 

 

38. EM: Hvad med dine forældre LO? 

39. LO: Min far bor i USA, så det er kun min mor, men jeg plejer ikke tage det med hjem, for 

jeg bliver altid sur på min mor … og så er hun heller ikke så god til alt det der med 

skole … og så er det jo, en, øh… lektiefri skole, så man behøver ikke at, øh .. tage det 

med hjem. 

(Bilag 4 – Interview) 

 

Disse to konsekvenser af manglende støtte i OPV-tiden underbygges også af min 

spørgeskemaundersøgelse, hvor kun 10 % af elever der synes at de ikke er gode til matematik 
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laver deres lektier derhjemme og får hjælp af mor og far, sammenlignet med hele 42,9 % af 

elever der synes at de er gode til matematik.  

 

 

Bilag 6 - Data fra spørgeskemaundersøgelse 

 

I nedenstående diagram har jeg adderet de to procentsatser for elevernes svar på, om de: 

Laver alle matematiklektier i skolen og Laver matematiklektierne derhjemme og får hjælp af 

mor og far. Med dette ses endnu et meget iøjnefaldende resultat, der fortæller procentdel af 

elever, der får lavet deres lektier til den kommende matematiktime med den antagelse, at når 

forældrene hjælper, så kan de hjælpe. Her er det tydeligt, at de elever der synes, at de ikke er 

gode til matematik ligger langt under gennemsnittet, og det faktisk KUN er 20 % af denne 

gruppe, der møder forberedt op til matematiktimen sammenlignet med gennemsnittet på 

73,3 %. 
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Tendensen til at få hjælp af mor og far stemmer ligeledes godt overens med elevernes 

vurdering af deres forældres kompetencer til at kunne hjælpe med matematiklektierne. Hertil 

er det desuden interessant, at der er en sammenhæng mellem elevernes vurdering af eget 

faglige niveau i matematik i forhold til deres vurdering af deres forældres kompetencer til at 

kunne hjælpe med matematik: Jo dygtigere eleverne synes de er til matematik, desto bedre 

vurderer de, at deres forældres kompetencer til at kunne hjælpe er. Altså et godt eksempel på 

social arv. 

 

Afslutningsvist vil jeg, i relation til mit interview med LO og CL se på forældreengagement. 

Her er der stor forskel på LO og CL’s sociale baggrund. Ud fra citat 41 og 45 vurderer jeg, at 

CL’s forældre har interessere for, hvordan det går CL i skolen, samt engagerer sig i, om hun får 

lavet sine lektier. Med dette forældreengagement vurderer jeg, at de har forventninger til 

hendes præstationer i form af arbejdsindsats. Anderledes vurderer jeg forældreengagementet 

i LO’s familie. LO’s mor, der bor alene, ved ikke hvilke lektier LO har for (citat 44). Ud fra LO’s 

udsagn i citat 42 vil jeg formode, at LO’s mor i meget lille grad følger med i LO’s skolegang. 

 

 

Bilag 6 - Data fra spørgeskemaundersøgelse 
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40. EM: Taler I ellers om, hvordan det går med skolen derhjemme? 

41. CL: Ja, min far spørger hele tiden og min mor spørger også lidt … det kan godt være 

ret irriterende i længden. 

42. LO: Det kan jeg ikke rigtig huske … jeg tror nok mere vi taler om alle mulige andre 

ting. 

 

43. EM: Hvad siger jeres forældre, hvis I ikke når at lave alle jeres lektier? 

44. LO: Min mor ved ikke rigtig, hvad vi har for, så hun siger ikke noget. 

45. CL: Min far holder meget øje med Loggen … så jeg har altid lavet mine lektier. 

[Loggen: online lektiekalender] 

 (Bilag 4 – Interview) 

 

Ovenstående omhandlende LO’s mors engagement i LO’s skolegang kunne pege i retningen af, 

at LO kommer fra et ”understimuleret miljø”. Ifølge Engström kan dette være en sociologisk 

årsag til, at LO forbliver i matematikvanskeligheder. Det virker ikke som om, at der er de store 

forventninger fra LO’s mor i forhold til LO’s præstationer. Hun er ikke opmærksom på, hvilke 

lektier LO’s har for og synes ikke at have den store opmærksomhed på hendes skolegang. 

Denne manglende opmærksomhed på lektier kan skyldes at Katrinedals Skole og 7. årgang er 

defineret som lektiefri, og LO’s mor dermed er ”i god tro”. Disse faktorer, og den dermed 

manglende støtte fra LO’s mors side, kan ifølge Jess, Skott og Hansen gøre, at der er større 

risiko for, at LO kommer/forbliver i matematikvanskeligheder. 

Opsummering og diskussion  
I dette afsnit vil jeg, på baggrund af min forudgående analyse, diskutere og konkludere, om 

Katrinedals Skoles OPV-tid formår at løfte det faglige niveau hos elever i 

matematikvanskeligheder og støtte arbejdet med at mindske betydningen af social baggrund.  

 

For elever i matematikvanskeligheder, hvor en af årsagerne til vanskelighederne er 

psykologisk, er det et problem at have en OPV-tid, der netop har fokus på lektier og 

individuelle opgaver. Med dette fokus kan det for elever i matematikvanskeligheder, der er 
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nervøse og har angst for at gøre matematikarbejdet forkert, gå hen og blive et cyklisk 

problem, hvor angsten fremmes og deres selvtillid og dermed selvværd forringes. Denne 

angst og nervøsitet kan gøre det svært for elever i matematikvanskeligheder at motivers for at 

arbejde med matematiklektierne i OPV-tiden. 

 

Arbejdet med lektier og individuelle opgaver i OPV-tiden vil, for elever i 

matematikvanskeligheder, føre til, at de vil søge at undgå disse angstfremmende situationer, 

der kan være truende for fastholdelsen af den mentale balance. Eleverne beskytter sig selv 

mod den tilsigtede læring ved at matematikarbejdet fravælges gennem et forsvar mod læring.  

 

Det er hermed højst usikkert om OPV-tiden, med fokus på individuelle opgaver og lektier, 

formår at løfte det faglige niveau hos elever i matematikvanskeligheder. Det er mere 

sandsynligt, at denne er en medvirkende psykologisk årsag til, at disse elever kommer eller 

bliver fastholdt i deres matematikvanskeligheder.  

 

Det er tydeligt, at Katrinedals Skoles OPV-tid ikke lykkes med deres opgave at ”… give eleverne 

mulighed for at udføre hjemmearbejde på skolen med støtte fra en kvalificeret voksen” 

(Undervisningsministeriet 2014a:1-2) for på den måde at mindske betydningen af social 

baggrund og støtte arbejdet med Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltningens 

pejlemærke chancelighed. 

 

OPV-læreren har helt tydeligt ikke de matematikfaglige og didaktiske kompetencer, der er 

nødvendige for at hjælpe eleverne og dermed understøtte deres tilegnelsesproces, så den 

tilsigtede læring tilegnes. 

 

Det er desuden tydeligt, at OPV-læreren ud over at være presset af manglende 

matematikfaglige og didaktiske kompetencer også er presset på tid til de elever, der har brug 

for faglig støtte. 

 

Elever i matematikvanskeligheder, der oplever en følelse af afmagt i relation til 

matematikfaglige problemer i OPV-tiden, vil ikke kunne få den nødvendige støtte, på grund af 
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OPV-lærerens manglede faglige og didaktiske kompetencer, men i stedet blive fastholdt i 

denne tilstand. Altså kan OPV-læreren tillægges et ansvar for den didaktiske årsag til, at 

eleverne forbliver i matematikvanskeligheder. Eleverne oplever samspilsprocessen med OPV-

læreren, der skal understøtte tilegnelsesprocessen, som uacceptabel og mobiliserer en 

modstand mod læringen. Som resultat af denne manglende støtte og dermed fastholdelsen af 

afmagten vil eleverne opleve psykologiske følger og tab af selvværd og motivation udtrykt ved 

nervøsitet og tendensen til ikke at gide at lave deres matematiklektier i skolens OPV-tid. Det 

kan hermed ligeledes konkluderes, at OPV-læreren kan medvirke til den psykologiske årsag 

til, at eleverne bliver fastholdt i matematikvanskeligheder. 

 

OPV-læreren præger ved sin rammesætning af læringsmiljøet eleverne til en jegorienteret 

målorientering. Dette vil generelt set have betydning for elevernes motivation for at arbejde 

med matematiklektierne i OPV-tiden, og for elever i matematikvanskeligheder vil dette være 

et problem, da de bliver vurderet på noget, de ikke er gode til, hvilket vil føre til at 

matematikarbejdet vil blive undgået. Konsekvensen af OPV-lærerens prægning til, den 

jegorienterede målorientering bliver, at elever i matematikvanskeligheder vil have angst for 

at arbejde med noget, de har svært ved, hvilket vil fremme den psykologiske årsag til 

matematikvanskeligheder. 

 

Det kunne hertil være spændende at diskutere, hvordan OPV-læreren i OPV-tiden med sin 

rammesætning af læringsmiljøet og med sin lærerrolle kan mindske eller helt fjerne den 

psykologiske årsag til matematikvanskeligheder. Her kunne det være interessant at diskutere, 

hvilken rolle skolen har, og hvordan den kan understøtte arbejdet med læringsmiljøet og 

lærerrollen. 

 

En trist og tankevækkende konsekvens af Katrinedals Skoles OPV-tid er, at gruppen af elever 

der ikke synes, de er gode til matematik, er den gruppe, der får lavet markant færrest lektier 

på skolen og oplever OPV-lærerens matematikfaglige lektiehjælp som værende ringest. Man 

kan så diskutere, om Katrinedals Skole i arbejdet for at mindske betydningen af social 

baggrund i praksis er med til at øge forskellen mellem de fagligt ”stærke” og – ”svage” elever, 
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præcis som tendensen i den norske forskning og i modstrid med Katrinedals Skoles egen 

undersøgelse.  

 

En anden uheldig, men forståelig følgevirkning af Katrinedals Skoles manglende støtte ved 

matematikfaglige problemer i OPV-tiden, er tendensen til, at elever, der ikke har fået lavet alle 

deres matematiklektier i OPV-tiden, tager disse med hjem og der får hjælp af deres forældre, 

hvilket gør at Katrinedals Skole på ydersiden er lektiefri, men bestemt ikke er det i praksis. 

 

Konsekvensen heraf bliver, at de fagligt ”svage” elever kun i meget lille grad får lavet deres 

lektier til den kommende matematiktime på grund af OPV-lærerens mangelfulde støtte og 

forældrenes manglende kompetencer til at kunne hjælpe med matematiklektierne. Hvorimod 

de fagligt ”middelstærke” og – ”stærke” elever næsten alle møder forberedt op til den 

kommende matematiktime på grund af egen mestring, OPV-lærerens beskedne hjælp samt 

forældrenes kompetencer og ressourcer til at kunne hjælpe med matematiklektierne. Hermed 

formår Katrinedals Skoles OPV-tid altså ikke at støtte arbejdet med at mindske betydningen af 

social baggrund. 

 

Det at forældrene fratages deres rolle som støtte til deres barns lektiehjælp, på grund af 

Katrinedals Skoles lektiefri skolepolitik, gør, at det er interessant at forholde sig til og 

diskutere, om den lektiefri skolepolitik kan medføre, at forældre, der tidligere har haft svært 

ved at støtte og hjælpe deres børn i matematikfaglige sammenhænge, nu kommer til at 

fralægge sig alt for meget ansvar i forhold til engagement i deres børns skolegang, og om der 

hermed er en social slagside. Kommer forældrene i god tro til at danne et ”understimuleret 

miljø” for deres barn, hvilket kan medføre, at elever i matematikvanskeligheder bliver 

fastholdt i deres vanskeligheder gennem den sociologiske årsag? Hermed kan det diskuteres 

om Katrinedals Skole lykkes med at formidle og tydeliggøre forældrerollen, der ellers er 

nedskrevet i skolens principper for Lektiehjælp og Faglig fordybelse, nemlig at forældrene 

skal ”… være nysgerrige og opfordre deres børn til at fortælle, hvad de har arbejdet med, og 

hvad de har lært og kikke i bøgerne sammen med dem.” (Katrinedals Skole 2014b:2) 
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Jeg vil tillade mig at konstatere, at den nuværende organisering af OPV-tiden på Katrinedals 

skole ikke formår at løfte det faglige niveau hos elever i matematikvanskeligheder og dermed 

støtte arbejdet med at mindske betydningen af social baggrund. Det kan så diskuteres om 

svaret på OPV-tidens manglende succes i forhold til matematikstøtte, og her i særlig grad 

støtte til elever i matematikvanskeligheder, så er at føre lektieopgaven tilbage til hjemmet. 

Hvis opgaven overlades til hjemmet vil familiens manglende faglige og især didaktiske 

kompetencer kunne medvirke til den didaktiske årsag til matematikvanskeligheder, og 

hjemmets resultater ville dermed med stor sandsynlighed ikke være bedre end skolens. Der 

vil være familier til børn i matematikvanskeligheder, der har langt færre matematikfaglige 

kompetencer end OPV-læreren, selvom denne ikke har en linjefagskompetence. Her er det 

svært at se ideen i lektiehjælpen i hjemmet, hvilket kan være et argument for at lade den blive 

på skolen, og dermed fastholde Katrinedals Skole som lektiefri skole. 

Konklusion – ”Forbedring” 
Jeg vil i dette afsnit, med udgangspunkt i min analyse og opsamling, komme med fire forslag 

til forbedringer af, hvordan Katrinedals Skoles lektiehjælp organisationsmæssigt kan 

forbedres, med det sigte at løfte det faglige niveau hos elever i matematikvanskeligheder og 

dermed støtte arbejdet med at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige 

resultater. 

 

De organisationsmæssige forbedringer af lektiehjælpen vil som sagt blive knyttet til 

Katrinedals Skole, men det er min vurdering, at disse forslag til forbedringer lige såvel vil 

kunne gavne andre skolers organisering af lektiehjælpstilbuddet og herunder også være en 

støtte for elever, der er ”i vanskeligheder” i andre fag end matematik. 

 

Som jeg også fortalte i min afgrænsning af mit problemfelt, vil de kommende forslag til 

organisationsmæssige forbedringer ikke knytte sig til hvilken type af lektier, der vil være 

gavnelige for forbedringen af lektiehjælpen. 
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Organisering af OPV-tid med henblik på fagligt kompetente OPV-lærere 
Mit første forslag til forbedring omhandler organisering med henblik på OPV-lærerens faglige 

og didaktiske kompetencer. Det er tydeligt, at der bliver nødt til at være en matematiklærer 

tilstede, hvis elever i matematikvanskeligheder skal kunne støttes, deres faglige niveau skal 

højnes og OPV-tiden skal støtte arbejdet med at mindske betydningen af social baggrund. 

Dette ved jeg dog godt er urealistisk, da der dermed skal være en faglærer repræsenteret i alle 

de fag der gives lektier for i, i hver klasse, eller der skal være en ”superlærer” med uddannelse 

i alle lektiefagene tilstede 

 

Mit forslag bliver, at alle fire klasser på 7. årgang på Katrinedals Skole skal have OPV-tid 

samtidig for på den måde at kunne have fire forskellige OPV-lærere, med hver deres faglige og 

didaktiske kompetencer tilknyttet de i alt 106 elever. De fire forskellige OPV-lærere er 

placeret i hver deres klasselokale, hvor der arbejdes med en afgrænset fagrække.  

 

Nedenfor har jeg lavet en illustration som et eksempel på opdeling af klasselokaler med 

tilknyttet OPV-lærer med hver deres faglige kompetencer. 

 

Med dette udgangspunkt vil OPV-tiden kunne organiseres på følgende måde: 

 

1. del: 

Eleverne starter i deres egen klasse med en OPV-lærer. Her starter OPV-tiden som allerede 

etableret med, at Loggen (online lektiekalender) bliver gennemgået, og elever, på skift, i 

dialog med OPV-læreren fortæller, hvad de skal lave i denne OPV-tid 

 

2. del: 
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Eleverne går efter 1. del hen i det klasselokale, hvor der arbejdes med det fags lektier, de skal 

arbejde med, og hvor den kompetente faglærer er tilstede. Når lektierne er lavet bevæger 

eleverne sig videre hen til det næste klasselokale, hvor der arbejdes med det fags lektier, de 

nu skal lave osv.  

 

Der skal dog i forbindelse med denne organisation tages særligt hensyn til elever med 

opmærksomhedsforstyrrelser og autismediagnose, da der vil være ændringer i grupper, og 

eleverne vil gå fra en faglig aktivitet til andre. 

Organisering af OPV-tid med henblik på elevernes samarbejde og reducering af OPV-
lærerens tidspres 
Mit andet forslag til forbedringer omhandler organisering med det fokus at få eleverne til at 

hjælpe hinanden, samarbejde og dermed frigøre OPV-læreren til den ”nødvendige” faglige og 

didaktiske støtte. Dette forslag til forbedring skal implementeres i 2. del ovenfor.  

 

Med dette forslag vil fokus blive fjernet fra, at eleverne skal arbejde med individuelle opgaver, 

der som beskrevet tidligere kan være et problem for elever i matematikvanskeligheder, til 

samarbejde om opgaverne.  

 

Mit konkrete forslag til forbedring bliver, at de elever der skal arbejde med lektier indenfor 

samme fag sætter sig ved samme bord og danner en bordgruppe. Her vil der være mulighed 

for, at eleverne kan arbejde individuelt med deres lektier eller, som organiseringen lægger op 

til, samarbejde om dem. Nedenstående model skal indarbejdes som fremgangsmåde og 

benyttes, når en elev eller et makkerpar har brug for hjælp. 

 

 

Når du/I har brug for hjælp så; 

1. Spørg din sidekammerat om han/hun kan hjælpe 

2. Spørg din bordgruppe om der er nogle, der kan hjælpe 
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3. Ræk hånden i vejret og vent på, at OPV-læreren kommer hen for at hjælpe 

 

 

 

 

 

På den måde vil der blive lagt op til, at eleverne i højere grad end før kan arbejde i par eller 

mindre grupper om lektierne, og med dette forslag til forbedringer vil eleverne ligeledes øve 

sig i at hjælpe hinanden og herigennem kommunikere mundligt om matematik ved brug af 

fagord og begreber. Desuden vil denne organisering kunne frigive tid til, at OPV-læreren kan 

hjælpe og bruge mere tid hos elever i matematikvanskeligheder. 

OPV-lærerens rammesætning af læringsmiljøet 
Mit tredje forslag til forbedringer omhandler input til, hvordan OPV-læreren kan rammesætte 

et læringsmiljø, der vil præge til opgaveorienteret målorientering, hvor eleven motiveres for 

at styrke sine faglige – og samarbejdesmæssige kompetencer. 

OPV-læreren skal skabe et miljø, hvor der er fokus på proces frem for produkt og her 

anerkende eleverne for deres samarbejde og (forsøgt) arbejde med matematikopgaver. Elever 

skal gennem denne rammesætning få en opfattelse af, at der er større vægt på indsats end 

evne. Eleven skal kunne sige til sig selv, at ”jeg er okay, fordi jeg er her, og prøver så godt jeg 

kan” og ”jeg lærer af mine fejl”.  

 

Det er her vigtigt, at hvis man, som jeg selvfølgelig anbefaler, gør brug af ovenstående 

forbedring omhandlende ”organisering af OPV-tid med henblik på elevernes samarbejde og 
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reducering af OPV-lærerens tidspres”, lader OPV-læreren skabe et læringsmiljø, hvor eleverne 

ikke motiveres for at sammenligne sig med hinanden og ej heller til hurtigt at blive færdige 

med lektierne. Dette forslag til forbedring kan godt virke utopisk, da både skolesystemet og 

samfundet er præget af konkurrence, karaktere med mere, men læreren, og den rolle læreren 

påtager sig, har en betydning. 

 

Ved at gøre brug af de tre ovenstående forbedringsmuligheder vil jeg mene, at man i langt 

højere grad end i dag kan gøre Katrinedals Skole lektiefri. 

Tydeliggørelse af forventninger til forældrerolle og forældreengagement 
Mit fjerde forslag til forbedring omhandler tydeliggørelse af forældrerolle og 

forældreengagement. Katrinedals Skoles pjece ”Principper for Lektiehjælp og Faglig 

fordybelse” (Katrinedals Skole 2014b) rummer flere gode aspekter, dog savner jeg 

uddybninger i forhold til forældrerolle og forældreengagement. Jeg vil med forslag til 

forbedring nedenfor konkretisere, tydeliggøre og målrette disse principper til forældrene på 

7. årgang.    

Forældrene skal i forbindelse med OPV støtte deres barn ved;  

 at være nysgerrige og opfordre deres barn til at fortælle om OPV-tiden, og herunder 

hvilke lektier de har fået lavet, hvem de arbejdede sammen med, hvordan samarbejdet 

var, og hvad de har lært. 

 i samarbejde med deres barn gennemgå Loggen (online lektiekalender) og hjælpe dem 

med at få et overblik over, hvilke lektier der skal laves i den kommende OPV-tid. 

 at have forventninger til deres barns præstationer i form af arbejdsindsats. 

 at gøre skolen opmærksom på, hvis OPV-tiden ikke fungerer i forhold deres barn. 

 

Det vil være nødvendigt at klassens lærere og skolebestyrelsen tager ansvar for, at de 

ovenstående principper bliver forstået og efterlevet af den enkelte forældre. Dette kan gøres 

på forældremøder og i skolebestyrelsens kontakt til forældrene i de enkelte klasser ved en 

tydeliggørelse af, hvad der forventes af forældrene i forhold til den lektiefri skolepolitik og 

OPV. I tilfælde hvor forældrene har svært ved at forstå eller ”opfylde” disse forventninger, kan 

der hentes hjælp hos skolesocialrådgiveren. 
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Perspektivering 
Efter det kommende folketingsvalg vil tilbuddet om Faglig fordybelse og Lektiehjælp med stor 

sandsynlighed blive en obligatorisk del af skoledagen. Her vil mit projekt, og især forslag til 

forbedringer, kunne gavne skoler i deres organisering af Faglig fordybelse og Lektiehjælp. 

Mine forslag til forbedringer er endnu uprøvede og helt sikkert ikke eksemplariske og 

perfekte i praksis. Derfor kræver mine forbedringer, efter de er implementeret, at den 

kontinuerlige vurderingsproces fortsættes (jf. Bjørndal). 

En del af den Faglige fordybelse og Lektiehjælp varetages i dag af pædagogisk personale 

(pædagoger og pædagogmedhjælpere), altså personale uden de nødvendige fagfaglige og 

didaktiske kompetencer, og det vil her være umuligt at etablere alle min forslag til 

forbedringer, da disse kræver lærere med de rette linjefagskompetencer. Her vil der være 

behov for nye forslag til forbedringer. Et eksempel kunne her være at tænke i forskellige typer 

af lektier, hvor lektierne afspejler den mulighed, eleverne har for at få ”faglig” støtte.
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Ekstra materiale 

Pehrson, E (2015). Ubehandlet data fra 

spørgeskemaundersøgelse. NOTE! Hvis læseren er 

interesseret i den ubehandlede data fra 

spørgeskemaundersøgelsen, så kan forfatter kontaktes. 

Bilag 

Bilag 1 – Videoobservation 1 
Torsdag d. 22. Januar. kl. 14.15 – 15.00 = 45 min. 
 
Der er gået 15 minutter af 7.C’s OPV-tid og CA og PH sidder og laver matematik. De er nået til 

en matematikopgave, som de ikke kan finde ud af. PH sidder med hånden i vejret for at 

signalere til TR, at de har brug for hjælp. Der går 5 minutter før TR kommer hen til dem. 

 

1. TR: ”CA og PH, hvad kan jeg hjælpe jer med?” 

2. PH: ”Øh .. det er fordi vi kan ikke finde ud af denne her opgave” (peger på opgaven i 

matematikbogen) 

 

TR kikker på opgaven i bogen i cirka et minut, mens hun stikker tungen en lille smule ud af 

munden 

 

3. TR: ”Det kan jeg desværre ikke hjælpe jer med … jeg er ikke matematiklærer .. hvem er 

jeres, øh.. matematiklærer?” 

4. CA: ”Det er ham den nye .. ham der hedder, øh...” (PH afbryder) 

5. PH: ”Mikkel hedder han” 

6. TR: ”Så synes jeg, at i skal prøve at finde Mikkel”  

7. CA: ”Okay.” 

 

PH og CA rejser sig op og går ud af lokalet for at finde Mikkel. Der går 9 minutter før PH og CA 

kommer tilbage. De sætter sig på deres pladser og TR kommer hen til dem. 

 

 
Forkortelser: 

 TR = OPV-lærer 
 CA = Elev 
 PH = Elev 

 
Tegn: 

 … = tænkepause   
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8. TR: ”Nåh … fandt i så Mikkel?” 

9. PH: ”Nope, vi kunne ikke finde ham.” 

10. TR: ”Nåh .. så må i spørge ham i næste matematiktime. Har i nogle andre lektier i kan 

lave?” 

11. CA: ”Ja.” 

12. PH: ”Ja vi kan læse geografi til på onsdag, men matematik er bare til i morgen?” 

13. TR: ”Okay .. sådan er det … Jeg synes I skal læse geografi.” 

 

PH og CA går i gang med at læse geografi og bruger resten af OPV-timen på det. 

Bilag 2 – Videoobservation 2 
Fredag d. 23. Januar. kl. 14.15 – 15.00 = 45 min.  
 

 
OPV begynder med, at alle eleverne sidder på deres 

pladser i deres klasselokale, og AN åbner ”Loggen” 

(online lektiekalender, hvor klassens lærere skriver 

lektier ind). Eleverne fortæller på skift, hvilke lektier 

de skal arbejde med i denne OPV. 

 
 

Eleverne er i gang med at fortælle, hvad de skal arbejde med, og det er nu blevet LO’s tur: 

1. AN: ”Og hvad med dig LO, hvad skal du så lave i dag?” 

2. LO: ”Engelsk” 

3. AN: ”Og efter det?” 

4. LO: ”Det kan jeg ikke huske” 

5. AN: ”Jeg kan se at I også har dansk og matematiklektier for. Mangler du noget der?” 

6. LO: ”Øh, ja … måske matematik” 

7. AN: ”Fint LO, så har du jo, øh … massere at lave” 

 

AN smiler til LO og fortsætter til næste elev. 

 

 
Forkortelser: 

 AN = OPV-lærer 
 LO = Elev 
 CL = Elev 

 
Tegn: 

 … = tænkepause   
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4 minutter er gået, og alle eleverne har fortalt, hvad de skal lave i dagens OPV. LO finder et 

ledigt bord sammen med CL, som også skal lave engelsklektier. Efter 14 minutter har LO og CL 

fået lavet deres engelsklektier, og LO tager sin matematikbog frem og åbner den. 

 

8. CL: ”Hvad skal du lave nu?”  

9. LO: ”Matematik … åh, jeg hader matematik … gid vi havde fri nu” (LO smiler til CL) 

10. CL: ”Åh ja” (CL smiler til LO) 

 

LO sidder og kikker i sin matematikbog. 

 

11. LO: ”Skal vi lave matematik sammen?” 

12. CL: ”Jeg har lavet det!” 

13. LO: ”Nåh, okay … Er det svært?” 

14. CL: ”Ja, det var lidt svært, men jeg har lavet det – jeg fik lidt hjælp af Søren (CL’s far), men 

jeg tror ikke jeg kan huske det.” 

 

LO kikker på siden i matematikbogen igen. Hun læser opgaven op for sig selv, med meget lidt 

lyd, mens hun tager sig til hovedet, bider sig i læben og kniber øjnene sammen. Efter 30 

sekunder lukker hun bogen, ser hen på CL og spørger hende, om hun har set den nye 

musikvideo med One Direktion. De to piger sidder i cirka 10 minutter og taler mere og mere 

højlydt sammen om One Direktion, hvorefter AN kommer hen til deres bord. 

 

15. AN: ”Nåh piger, hvordan går det?” 

16. LO: ”Jeg har lavet engelsk færdigt” (LO ranker ryggen) 

17. CL: ”Det har jeg altså også!” 

18. LO: ”Ja .. vi har jo lavet det sammen” (LO smiler til CL) 

19. AN: ”Ej, hvor er i altså bare dygtige piger, Godt arbejde – Der er 15 minutter tilbage, hvad 

skal I lave nu?” 

20. CL: ”Jeg har frilæsning nu” 

21. AN: ”Godt CL – så gå du bare i gang med det nu” 
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CL rejser sig op. 

 

22. AN: ”Og, hvad med dig LO, hvad skal du .. lave nu?” 

 

10 sekunderes stilhed hvor LO kikker ned i bordet. 

 

23. LO: ”Det kan jeg ikke huske … jeg tror nok også jeg har, øh .. frilæsning”  

24. AN: ”Jeg troede at du skulle, øh .. lave matematik” 

25. LO: ”Nåh ja, det havde jeg helt glemt” (LO smiler til AN) 

26. AN: ”Godt LO, så gå i gang med det nu.” 

 

LO åbner matematikbogen igen og AN går videre til en elev der kalder på hende. LO læser 

endnu en gang opgaven op for sig selv mens CL kommer tilbage til bordet og begynder at læse 

i sin bog. LO tager nogle farver op af sit penalhus og begynder at tegne på sit penalhus. 

Der går fem minutter, hvor LO sidder og tegner på sit penalhus, hvorefter AN kommer tilbage 

til LO. (Der er nu 10 minutter tilbage af OPV) 

 

27. AN: ”Hvordan går det med matematikken LO?” 

28. LO: ”Det ved jeg ikke rigtigt … jeg tror ikke jeg kan finde ud af det.” 

29. AN: ”Okay, lad os prøve at lave den sammen, hvilken øh … opgave er du nået til?” 

30. LO: ”Den her” (peger på opgave 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN kikker på opgaven i 30 sekunder uden at sige noget. 
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31. AN: ”Hvad er det du ikke forstår?” 

32. LO: ”Lidt af det hele … tror jeg” 

33. AN: ”Okay … Det du skal gøre er at, øh .. se på den der (peger på funktionsforskriften 𝑦 =

−2 ∗ 𝑥) og så skal du, øh .. du skal bare sætte de tal (peger på tabellens x-værdier) ind på 

(peger på x’et i funktionsforskriften) og så får du y” 

34. LO: ”Det forstår jeg ikke … Hvad er, øh ..” 

 

LO bliver afbrudt af en elev der prikker AN på skulderen og spørger ”Kan du ikke hjælp os nu?” 

og peger over på et bord i klasselokalet. 

 

35. AN: ”Jo, men nu hjælper jeg jo lige LO, men jeg kommer lige om et halvt minut” 

 

AN vender sig tilbage mod LO 

 

36. AN: ”Altså LO – der står nogle tal ved x, som du skal sætte ind på x’ets plads og så finde y” 

 

LO siger ikke noget men kikker ned i bordet. 

 

37. AN: ”Okay, lad os lave den første opgave sammen … hvad er øh .. minus 2 gange minus 4? 

38. LO: ”Det ved jeg ikke?” 

39. AN: ”Jo du gør! .. Hvad er minus to gange minus fire – altså jeg har minus fire her (tager fire 

fingre frem på den ene hånd) og minus fire her (tager fire fingre frem på den anden hånd), 

hvor meget har jeg så, øh .. i alt?” 

40. LO: ”Øh .. minus 8?” 

41. AN: ”Tæt på .. puls 8” 

42. LO: ”Ej, det giver altså ingen mening” 

43. AN: ”Jo, jo … hvis jeg nu skylder 4 kr. til dig to gange, hvor mange penge skylder jeg ……….. 

nej, ved du hvad det du skal huske er bare, at minus gange minus giver plus .. det er øh .. 

nemt, sådan har jeg lært det.” 

 

En elev fra klassen kalder på AN. 
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44. AN: ” Tror du at du kan regne opgaven nu? … Altså minus gange minus er plus” 

45. LO: ”Nåh .. jah .. jeg tror måske jeg kan nu .. tak for hjælpen.” 

46. AN: ”Det var så lidt … godt, øh … LO. Du spørger jo bare igen, hvis du har brug for hjælp.” 

 

AN går hen til et andet bord. LO kikker i bogen og læser opgaven op for sig selv igen med lille 

stemme, hvorefter hun vender sig mod CL. 

 

47. LO: ”Vidste du at det var Harry Styles der fandt på navnet One Direktion?” 

48. CL: ”Ja, selvfølgelig! 

 

Det to piger snakker videre om One Direktion indtil, AN siger, at de gerne må pakke deres ting 

sammen, stole op og at de så har fri.  

Bilag 3 – Interviewguide 
 
Forskningsspørgsmål  Interviewspørgsmål 

 

Hvordan opleves den 

matematikfaglige 

lektiehjælp i OPV? 

 

 

 

 Prøv at fortælle om hvordan det er at have OPV? 

 Hvad synes I om faget matematik? 

 Hvordan får I hjælp til matematik af jeres OPV-lærer? 

 

Hvordan er ressourcerne 

i hjemmet i forhold til 

faglig støtte i matematik 

og forældreengagement? 

 

 Laver i nogle gange jeres lektier derhjemme? 

o Får I hjælp af jeres forældre med lektierne? 

o Kan jeres forældre hjælpe jer med jeres 

matematiklektier? 

o Hvordan hjælper de? 

 Taler I om, hvordan skoledagen har været derhjemme? 

o Hvad siger jeres forældre, hvis I ikke når at lave alle 
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jeres lektier? 

 Hvordan kan I bedst lide, at lave jeres matematiklektier? 

o Hvem er bedst til at hjælpe jer med jeres 

matematiklektier? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bilag 4 – Interview  
 

 

Forkortelser: 
 EM = Emil (mig) 
 LO = Elev 
 CL = Elev 

 
Tegn: 

 … = tænkepause   
 

 

1. EM: Hej CL og LO. Tak fordi I havde lyst til at deltage i det her interview. Jeg vil først starte 

med at fortælle lidt om, hvad interviewet kommer til at handle om, og hvad jeg skal bruge 

det til… Jeg er, som jeg har fortalt i matematik og fysik/kemitimerne, i gang med at uddanne 

mig til at blive lærer, og i den forbindelse skal jeg skrive en opgave … en øh, bacheloropgave. 

Som jeg også har talt med jer om tidligere, da jeg filmede jer i jeres, øh, OPV, så handler 

denne opgave om jeres OPV, og hvordan den fungerer. Grunden til at jeg gerne vil interviewe 

jer, er, at jeg ved, at I ved meget mere om, hvordan den fungere end jeg gør, og det kunne jeg 

godt tænke mig at høre lidt om .. I er mine eksperter inden for dette område. Interviewet 

kommer til at vare omkring fem til ti minutter og jeg bruger min iphone til at optage 

interviewet på…. Er der nogle af jer der har nogle spørgsmål til interviewet? 

2. CL: Nej 
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3. LO: Heller ikke mig. 

 

4. EM: Godt, så lad os begynde. Det første jeg godt kunne tænke mig at høre, er hvis I 

kunne tænke jer at fortælle lidt om, hvordan det er at have OPV. 

5. LO: Altså jeg synes det er rigtig godt, så kan man lave sine lektier henne i skolen og slippe for 

at lave dem derhjemme…. det er også ret hyggeligt at man kan sidde og lave det samme .. 

mig og CL, laver jo ofte vores lektier sammen, ikke CL? 

6. CL: Jo, så kan man sidde og snakke og lave lektier… Jeg synes også det er godt at, man selv 

kan vælge hvilke lektier man vil lave, og (LO afbryder) 

7. LO: Ja, det er dejligt selv at kunne vælge, hvad man vil lave, og så kan man få hjælp til sine, 

øh, lektier af AN [OPV-lærer]. 

 

8. EM: Kan I fortælle mig lidt mere om den hjælp, I får af AN til jeres lektier? 

9. CL: Altså hvis jeg for eksempel sidder og laver engelsk, så er AN rigtigt god til at hjælpe. 

 

10. EM: Hvordan er hun god til at hjælpe? 

11. LO: Altså jeg tror hun er engelsklærer i de små klasser, så hun har, øh, har ret godt styr på 

det der med det, øh, engelske? 

12. CL: Ja … hun er ret god til at hjælp når vi skal lave oversættelser og sådan noget. 

 

13. EM: Hvad med hende AN er hun også god til at hjælpe jer i matematik? 

14. LO: Nej, det synes jeg ikke. Altså (CL afbryder) 

15. CL: Det var bedre sidste år, for altså … der havde vi både vores matematiklærer og 

dansklærer … Vi havde vores, altså øh … vores matematiklærer i den ene (OPV-time), og 

dansklærer i den anden og en tredje i den sidste … kan ikke lige husk, hvilken lærer det var. 

Her nu har vi AN i det hele, så er man (LO afbryder) 

16. LO: Så er man rimelig lost, hvis ikke man kan finde ud af det. 

17. CL: Ja, så har man lidt et problem. 

 

18. EM: Hvordan lost, det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om? 

19. LO: Det er sådan når man bare ikke kan komme videre … man sidder helt fast, altså helt lost. 
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20. EM: Kan I prøve at fortælle om en situation, hvor I er lost i matematik? 

21. CL: Det kan jeg ikke lige huske. 

22. LO: Det er, hvis jeg nu sidder med en, øh … en opgave og jeg ikke lige kan huske, hvordan 

man laver den, så er AN god til at komme hen og hjælpe, men hun er dårlig til at forklare, 

hvad man skal gøre … Jeg forstår aldrig, hvad det er hun mener… men altså … hun er sød 

nok. 

23. CL: Det er rigtigt … hun er dårlig til at forklare matematikting på en måde, så jeg forstår 

det. 

 

24. EM: Nåh, hvor irriterende .. Hvad gør I så, når hun ikke kan forklare det? 

25. LO: Jeg gider så bare ikke at lave det så … så laver jeg bare nogle af alle de andre lektier.. 

Nogle gange så står hun og fortæller det mange gange, men jeg forstår det bare ikke … og så 

bliver jeg nervøs….. Jeg har altid haft svært ved matematik, og jeg er ofte nervøs for, at jeg 

gør det forkert.  

 

26. EM: Det kan jeg godt forstå … Kan du prøve at uddybe hvad den her nervøsitet gør? 

27. LO: Øh, det forstår jeg ikke? 

 

28. EM: Nej, det forstår jeg også godt, det er dårligt formuleret af mig…. Det jeg mener er, 

øh .. Hvorfor tror du at, øh, du bliver nervøs når du ikke forstå det AN forklarer? 

29. LO: Det er bare fordi, øh .. altså jeg synes at det der matematik er ret svær, og jeg har altid 

haft svært ved det… og så føler jeg mig bare … du ved, sådan lidt dum når jeg ikke kan finde 

ud af det ... Lige nu synes jeg bare at matematik er … undskyld men, bare røvsygt. 

 

30. EM: Hvad med dig CL, synes du også det er røvsygt? 

31. CL: Nej, det tror jeg ikke … Jeg synes det er okay. 

 

32. EM: Hvad gør du (CL), hvis AN ikke kan forklare det der matematik? 

33. CL: Jeg tager det bare med hjem til min far. 
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34. EM: Okay, er han godt til at hjælpe? 

35. CL: Min far er skoleinspektør og gammel matematiklærer, så han er ret god til matematik. 

 

36. EM: Kan du prøve at fortælle hvordan han er god til at hjælpe? 

37. CL: Det er bare ligesom med Michael [klassens matematiklærer], han forklare bare tingene 

.. på sådan en måde så det er nemt at forstå. 

 

38. EM: Hvad med dine forældre LO? 

39. LO: Min far bor i USA, så det er kun min mor, men jeg plejer ikke tage det med hjem, for jeg 

bliver altid sur på min mor … og så er hun heller ikke så god til alt det der med skole … og så 

er det jo, en, øh… lektiefri skole, så man behøver ikke at, øh .. tage det med hjem. 

 

40. EM: Taler I ellers om, hvordan det går med skolen derhjemme? 

41. CL: Ja, min far spørger hele tiden og min mor spørger også lidt … det kan godt være ret 

irriterende i længden. 

42. LO: Det kan jeg ikke rigtig huske … jeg tror nok mere vi taler om alle mulige andre ting. 

 

43. EM: Hvad siger jeres forældre, hvis I ikke når at lave alle jeres lektier? 

44. LO: Min mor ved ikke rigtig, hvad vi har for, så hun siger ikke noget. 

45. CL: Min far holder meget øje med Loggen … så jeg har altid lavet mine lektier. 

 

46. EM: Hvordan kan I bedst lide at sidde med jeres matematiklektier? 

47. CL: Derhjemme med min far … han er ret god til det. 

48. LO: Ikke alene i hvert fald … Jeg kan bedst lide at lave det sammen med andre … så kan man, 

øh, ligesom lave det sammen og følges ad. 

 

49. EM: Det forstår jeg godt det er også nogle rigtigt flinke klassekammerater i har … 

Piger, jeg vil sige mange gange tak fordi havde lyst til at hjælpe mig her i dag, og, øh.. 

fortælle mig om jeres OPV… Jeg vil slutte af med, at spørge om i har nogle spørgsmål 

til mig her til slut? 

50. CL: Nej, jeg har ikke 
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51. LO: Det tror jeg heller ikke jeg har. 

 

Bilag 5 – Spørgeskema 
Skriv dit faghold her: __________________________ 

1. Hvor god synes du, at du er til matematik? 

IKKE SÅ GOD GOD RIGTIG GOD 

   

 

2. Synes du matematik er spændende? 

 

 

 

 

3. Når du at lave alle dine matematiklektier i skolen? 

 

 

4. Laver du dine matematiklektier derhjemme? 

 

Hvis du har svaret NEJ, så gå til spørgsmål nummer 7 

 

5. Får du hjælp til matematiklektierne derhjemme? 

 

Hvis du har svaret NEJ, så gå til spørgsmål nummer 7 

 

6. Hvem hjælper dig med dine matematiklektier derhjemme?   
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(DU MÅ GERNE SÆTTES FLERE KRYDSER) 

Far eller/og mor  

Søskende   

Anden familie  

Privat lektiehjælper  

Hvis det er en anden så skriv hvem: __________________________________________________________________ 

 

7. Kunne dine forældre hjælpe dig med dine matematiklektierne, hvis du havde brug 

for det? 

 

 

8. Synes du, at det er en god idé at have OPV? 

 

 
Hvorfor synes du det: _________________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

9. Synes du, at du er blevet bedre til matematik efter, at I har fået OPV? 

 

 

10. Synes du, at din OPV-lærer kan hjælpe dig med dine matematiklektier? 

 

Hvis du har svaret Nej til spørgsmål 10 - Hvad siger din OPV-lærer, at du skal gøre, når 
han/hun ikke kan hjælpe dig?  
 
Skriv: _________________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________________ 
 

11. Hvor mange procent af din OPV-tid bruger du cirka på at lave lektier? 

(SÆT EN STREG) 

 

Hvis du har svaret mindre end 100 % i spørgsmål 11 - Hvad laver du så i resten af OPV-

tiden? 

 
Skriv: _________________________________________________________________________________________________  
      
_________________________________________________________________________________________________________ 
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Bilag 6 – Databehandling af spørgeskemaundersøgelse 
 
Databehandlingen er udarbejdet ud fra indsamlede data (Pehrson 2014) 
 

 

 

Alle elever der svarede ja, til at lave deres lektier derhjemme, svarede at det var deres 

forældre der hjalp dem. Derfor har jeg samlet disse to svarkategorier under en. 
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